
                                                                                                          

DAROVACÍ  SMLOUVA 
uzavřená ve smyslu ust. § 2055 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Statutární město Přerov
IČ 00301825
DIČ CZ00301825
se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 02
zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem
(dále jen „dárce“)

a

Základní škola Přerov, Želatovská 8, p.o.
IČ 49 55 88 62
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8, PSČ 750 02
zastoupená ředitelem organizace Mgr. Přemyslem Dvorským, Ph.D.
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají dnešního dne následující 

d a r o v a c í   s m l o u v u:

Článek I.
(1) Dárce tímto výslovně prohlašuje a činí nesporným, že je vlastníkem movitých věcí
(výpočetní technika) uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

    Článek II.
(1) Dárce touto smlouvou předává obdarovanému movité věci specifikované v příloze č. 1 
této smlouvy a obdarovaný předměty převodu do svého vlastnictví přijímá.
(2) Dárce nabude vlastnické právo k předmětům převodu okamžikem účinnosti této 
smlouvy.
(3) Dárce prohlašuje, že na předmětech převodu neváznou žádná zástavní práva ani jiné 
právní vady, že není žádným způsobem omezen v dispozici se svým majetkem a nebyla 
proti němu nařízena exekuce ani podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem 
movitých věcí. 
(4) Obdarovaný prohlašuje, že je mu právní i faktický stav předmětů převodu znám a že 
předměty převodu přebírá tak, jak stojí a leží ve smyslu ust. § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník

Článek III.
(1) Předmět smlouvy je převáděn do vlastnictví obdarovaného bezplatně.
(2) Účetní hodnota převáděných movitých věcí činí ke dni převodu vlastnického práva 
84.488,95 Kč.
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Článek IV.
Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
(2) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně, 
srozumitelně a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
(3) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou 
obdrží dárce a po dvou obdarovaný.

Článek V.
Doložka obce

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu 
podmíněná schválením tohoto právního úkonu Zastupitelstvem města Přerova na jeho         
... zasedání konaném dne …………………. usnesením číslo ……………...

……………………………….. …………………………………….
         Pavel Košutek Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
      náměstek primátora      ředitel


