Statutární město Plzeň - městský obvod Plzeň 1
IČ: 00075370
se sídlem alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
zastoupené Mgr. Miroslavem Brabcem,
starostou městského obvodu Plzeň 1
(dále jen "vlastník")
a
Mgr. Miroslav Brabec
nar. 25.12.1954
bytem Plzeň, Sokolovská 15/1
(dále jen "uživatel")
níže uvedeného dne, měsíce a roku
uzavírají tuto

Dohodu o užívání osobního automobilu pro pracovní
a soukromé účely (dále jen "dohoda")
I.
Statutární město Plzeň - městský obvod Plzeň 1 (dále jen "MO Plzeň 1") je výlučným
vlastníkem osobního automobilu tovární zn. Škoda Rapid Spaceback Ambition 1,2
TSI 81 kW 6 – stup. mech., barva bílá, VIN: TMBEB6NH7H4525367, RZ: 6P8 4300.
Pořizovací (vstupní) cena osobního automobilu činí 329 900,- Kč včetně DPH.
II.
Usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. .... ze dne 18. ledna 2017 bylo schváleno
uzavření této dohody s tím, že uživatel je oprávněn shora uvedený osobní automobil
užívat jak pro pracovní účely (tj. pro účely plnění povinností uživatele vyplývajících z
výkonu funkce starosty MO Plzeň 1), tak i pro soukromé účely.

III.
Vlastník je povinen předat automobil uživateli ve stavu způsobilém k řádnému
užívání, seznámit jej s návodem k užívání dle technické dokumentace k automobilu
a zajišťovat veškeré níže uvedené záležitosti související s provozem automobilu
(včetně úhrady nákladů s těmito záležitostmi souvisejících):
- zákonné a havarijní pojištění
- silniční daň
- opravy a údržbu automobilu
- pravidelné prohlídky automobilu
- prohlídky STK a měření emisí
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- dálniční známky
- pohonné hmoty spotřebované při pracovních cestách uživatele.
Vlastník určí konkrétního pracovníka z řad zaměstnanců Úřadu městského obvodu
Plzeň 1 (dále jen „ÚMO Plzeň 1“), který bude odpovědný za zajištění všech shora
uvedených povinností (dále jen "pověřený pracovník").
Případné pojistné události, nutnost údržby a oprav nahlásí uživatel bez zbytečného
odkladu pověřenému pracovníkovi ÚMO Plzeň 1, přičemž nezbytnou údržbu
a opravy automobilu může zajistit i sám uživatel po předchozím informování
pověřeného pracovníka.
Vlastník je povinen poskytnout uživateli na základě jeho žádosti služebního řidiče pro
uskutečnění jízdy předmětným automobilem.
Uživatel je oprávněn shora uvedený automobil přenechat k užívání zaměstnancům
ÚMO Plzeň 1 za účelem plnění jejich pracovních povinností. V odůvodněných
a výjimečných případech je uživatel oprávněn umožnit užívání předmětného
automobilu i další osobě, která splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového
vozidla.
Uživatel je povinen vést knihu jízd, v níž budou rozepsány jednotlivé pracovní
a soukromé cesty uživatele (u soukromých cest bude uživatel uvádět pouze počet
ujetých kilometrů). Výpočet částky, odpovídající nákladům spojeným s užívání
vozidla k soukromým účelům, bude každý měsíc prováděn mzdovou účtárnou ÚMO
Plzeň 1, na základě údajů Organizačního odboru, který stanoví částku dle údajů
zaznamenaných v knize jízd. Vlastník poskytne v případě potřeby uživateli CCS
kartu, která mu umožní čerpání pohonných hmot na účet vlastníka (náklady za
soukromé cesty budou v tomto případě sraženy z odměny za výkon funkce uživatele
dle údajů Organizačního odboru).
Uživatel je povinen o svěřený automobil řádně pečovat tak, aby nedošlo k jeho
poškození, ztrátě nebo zničení a případné zjištěné závady na automobilu je povinen
neprodleně nahlásit vlastníku.
IV.
Uživatel podpisem této dohody prohlašuje, že si je vědom své zákonné povinnosti
uvedené v ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, tj. povinnosti zdanit nepeněžní příjem spočívající
v bezplatném užívání shora uvedeného osobního automobilu k pracovním
i k soukromým účelům. Tzv. naturálním příjmem za každé takové užití automobilu
v kalendářním měsíci je částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla.
Uživatel souhlasí s tím, aby o částku odpovídající nákladům spojeným s užíváním
automobilu pro soukromé účely byla v následujícím měsíci po využití automobilu pro
soukromé účely krácena jeho odměna za výkon funkce starosty MO Plzeň 1.
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V.
Tato dohoda se uzavírá na dobu, po kterou bude uživatel vykonávat funkci starosty
MO Plzeň 1. Vozidlo je uživatel oprávněn užívat počínaje měsícem lednem 2017.
Před uplynutím této doby může být dohoda ukončena dohodou smluvních stran,
případně jednostranně vypovězena vlastníkem (rozhodnutím Zastupitelstva MO
Plzeň 1) či uživatelem, a to v obou těchto případech výpovědi i bez uvedení důvodu,
s třídenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne následujícího po
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Ke dni ukončení této dohody je uživatel povinen předmětný osobní automobil vrátit
pověřenému pracovníku vlastníka, a to na základě předávacího protokolu, v němž
bude zachycen zejména stav automobilu a počet ujetých kilometrů v době předání.
VI.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
Nabytím účinnosti této dohody se ruší Dohoda o užívání osobního automobilu pro
pracovní a soukromé účely ze dne 17. 9. 2015.
Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, s tím, že každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Tato dohoda může být měněna či doplněna pouze písemnými dodatky podepsanými
oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich vážné a svobodné vůle
prosté omylu a tísně, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne

V Plzni dne

______________________________
Statutární město Plzeň městský obvod Plzeň 1
zastoupené
Mgr. Miroslavem Brabcem,
starostou městského obvodu Plzeň 1

______________________________
Mgr. Miroslav Brabec
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