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 MHMPXP7NCN7F  
 

      Stejnopis č.: ……. 

PROTOKOL 
Číslo: PP/36/02/10054/2022 

 o zařazení a následném předání do nájmu a správy majetku,  

získaného investiční činností PVS a.s. 

 

 
Předávající: Pospíšil Václav, Ing. 

 Kozlov 25, 584 01 Kozlov 

 IČO: 45586390 
 

 

 

Přejímající a následně předávající: 

                     Hlavní město Praha 
                     Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

       Odbor evidence majetku 

       zastupující: Mgr. Pavla Dytrychová, ředitelka odboru                                            

 
 Předávající a následně přejímající nájemce - správce: 

                     Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
                     Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 
                     IČO: 25656112 
                           zastupující: Mgr. Martin Velík, ředitel Divize majetku 

   

 

Ve smyslu ustanovení čl. 4.1. Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy 

v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a 

souvisejících služeb, ze dne 5.11.1998, v aktuálním znění, se tímto protokolem níže uvedený 

majetek hl. m. Prahy předává Pražské vodohospodářské společnosti a. s. do nájmu a správy. 
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Název stavby: MHMP-49668/1999/VYS/Pk 

Číslo stavby: 3990-01 

Katastr. území:  

Datum nabytí: 24.01.2022 

 

Stavba byla uvedena do provozu: 
Na základě kolaudačního souhlasu vydaného OV-MČ Lipence pod čj. MHMP-

49668/1999/VYS/Pk dne: 05.11.1999 
 

Záruční doba (konečné datum): do 01.02.2021. 

Dlouhodobý hmotný majetek, vybudovaný v rámci výše uvedené stavby je rozdělen na následující 

položky: 
 

Číslo lokality: 5999  Vodovodní sít 
 

GID/Inv.č. 

MHMP 
Název Cena v Kč 

CZ-

CC/CPA 
Číslo pozemku 

Stavby 2113 

  
ZW Stavba 5 pro testování 

DMS_24.1.2022  
 1.000,00 222211 722/1, 723/3 

 

 
 

 
 

Celkem za majetkové účty: 

Stavby 2113 1.000,00 Kč 
 

 

Celkem za lokalitu 5999: 1.000,00 Kč 

 

 

Celkem za stavbu 3990-01: 1.000,00 Kč 
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Celkové náklady za předávací protokol:  1.000,00 Kč 

 

Přílohy: 

- Protokol o přejímce 

- Kolaudační souhlas 

- Soupis faktur z přehledu nedokončených investic 

 

Okamžikem podpisu tohoto předávacího protokolu ohledně předaného majetku přechází na 

přejímajícího práva a povinnosti založené Smlouvou o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního 

města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění 

odpadních vod a souvisejících služeb, ze dne 5.11.1998, v aktuálním znění. Protokol je vyhotoven 

ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží strana přejímající a následně předávající a jeden 

výtisk obdrží strana předávající a následně přejímající (nájemce-správce).           

 

 

V Praze dne: …………………… 

……………………………. 

Pospíšil Václav, Ing. 

Kozlov 25, 584 01 Kozlov 

IČO: 45586390 
 

 

 
 

V Praze dne: …………………… 

……………………………….. 
  za Hlavní město Praha 

 Mgr. Pavla Dytrychová 
       ředitelka odboru 

 

V Praze dne: …………………… 

……………………………………………….. 
za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s.  

    Mgr. Martin Velík 
  ředitel Divize majetku 

 

 
 
 
Vypracoval(a): Weber Zdeněk (weberz@pvs.cz) 
Dne: 24.01.2022 


