
MMPr-SML/                /2012

Statutární město Přerov
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,  750 02 Přerov
IČ 00301825
DIČ CZ00301825
jednající primátorem Ing. Jiřím Lajtochem
(dále jako „dárce“)

a

Česká republika  - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČ 70885940
zastoupená ředitelem plk. Ing. Karlem Koláříkem
(dále jako „obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ  SMLOUVU  
podle ust. § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

Článek I

1. Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém vlastnictví automatický bifázický defibrilátor, 
model AED Plus s českým softwarem, dále jen „dar“. Hodnota tohoto daru v době 
jeho nabytí dárcem činila 39.974,- Kč včetně DPH.

2. Dárce touto smlouvou daruje dar specifikovaný v předchozím odstavci tohoto článku 
smlouvy obdarovanému do jeho výlučného vlastnictví a obdarovaný dar do svého 
vlastnictví přijímá a zavazuje se jej užívat při zásazích u havárií a jiných mimořádných 
událostí vyžadujících zásah jednotek profesionálních jednotek obdarovaného.

3. Obdarovaný prohlašuje, že je mu znám faktický i právní stav daru a přijímá jej 
v tomto stavu bez výhrad a připomínek. Dárce prohlašuje, že obdarovaného před 
podpisem této smlouvy seznámil s tímto stavem a že si není vědom žádných vad, na 
které by měl obdarovaného v souvislosti s předáním daru upozornit.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dar uvedený v odstavci 1 tohoto článku smlouvy 
přechází z vlastnictví dárce do vlastnictví obdarovaného dnem následujícím po dni, 
kterým skončí platnost smlouvy o výpůjčce, na základě které je obdarovaný předmět 
daru oprávněn bezplatně užívat pod dobu jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o 
výpůjčce. K tomuto datu je dárce povinen předat obdarovanému všechny dokumenty 
vztahující se předmětu daru a jeho nabytí.

Článek II



1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dárce  
obdrží dvě a obdarovaný jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli, byla učiněna vážně, srozumitelně, určitě a nikoli v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Článek III
Doložka podle § 41 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu 
schválením darovací smlouvy Zastupitelstvem města Přerova na jeho …... zasedání 
konaném dne ………… usnesením číslo ……………...

V Přerově dne  …….…………… V Přerově dne ………..………….

………………………………….. ……………………………………
za dárce za obdarovaného    




