
     č. sml. SML/……. 

DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2055 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu MP č. 1/2018 vydaným 

Zastupitelstvem města Přerova – Zásady pro poskytování náborového 

příspěvku zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Městské 

policie Přerov 

 

Smluvní strany 

 

Dárce: 

Statutární město Přerov 

se sídlem: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

IČ: 00301825  DIČ: CZ 003 01 825 

zastoupené primátorem: Ing. Petrem Měřínským 

Č. účtu: 19-1884482379/0800  V.S.: 3121 

(zaměstnavatel, dále jen dárce) 

 

 a 

Obdarovaný: 

 Filip Duchoň 

 

 

 (zaměstnanec, dále jen obdarovaný) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu: 

Čl. I 

1) Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar jakožto náborový 
příspěvek zaměstnanci statutárního města Přerov zařazeného do Městské policie 
Přerov v celkové výši 50 000,-- Kč, slovy padesáttisíckorunčeských. Obdarovaný dar 
přijímá. 
 

2) Dárce se zavazuje, že poskytne tento náborový příspěvek ve výši 50 000,-- Kč 
obdarovanému ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této darovací smlouvy 
bezhotovostním převodem na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 



 

Čl. II 

1) Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že jeho pracovní poměr k statutárnímu městu 
Přerov skončí před uplynutím 5 let (slovy pěti let) ode dne uzavření darovací smlouvy, 
je povinen vrátit dárci poměrnou část náborového příspěvku z celkové výše 50 000,-- 
Kč dle čl. I smlouvy. 
 

2) Poměrná část náborového příspěvku, kterou je povinen obdarovaný v takovém 
případě vrátit, bude určena jako násobek počtu kalendářních dnů ode dne skončení 
pracovního poměru zaměstnance do uplynutí 5 let ode dne uzavření darovací 
smlouvy a podílu částky 50 000,-- Kč a celkového počtu kalendářních dnů ode dne 
uzavření darovací smlouvy do uplynutí 5 let. 
 

3) Obdarovaný je povinen dárci vrátit poměrnou část náborového příspěvku podle 
výpočtu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku ve lhůtě 10 dní od doručení výzvy 
k úhradě zaslané dárcem. 

 

Čl. III 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů 

Touto doložkou se potvrzuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního 
jednání Statutárního města Přerova předchozím schválením Zastupitelstvem města 
Přerova na jeho    zasedání konaném dne       2019  usnesením č.             /2019. 

 

Čl. IV 

1) Dárce a obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 
 

2) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý účastník 
této smlouvy. 

 

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

 

.........................................      …………………………………… 

Ing. Petr Měřínský      Filip Duchoň 

primátor 

statutární město Přerov      

dárce        obdarovaný 


