
  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

státní příspěvková organizace 

se sídlem:  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 

zastoupené:   ředitelem Správy Olomouc  

IČ:   65993390             

DIČ:   CZ65993390 

kontaktní adresa: ŘSD ČR, Správa Olomouc, se sídlem Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc 

jako „Dárce“ na straně jedné 

 

 a 

 

Statutární město Přerov 

se sídlem:  Přerov, Bratrská 34, PSČ 750 00 

zastoupené:  Michalem Záchou, náměstkem primátora 

IČ:    00301825 

DIČ:   CZ00301825  

jako „Obdarovaný“ na straně druhé 

               

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále zák. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tento 

 

D O D A T E K  č. 1 

k 

D A R O V A C Í   S M L O U V Ě 

o převodu vlastnických práv ke stavbě pozemní komunikace (MMPr/SML/1110/2018) 

 ze dne 25. 1. 2019 

 

I. 

1.1 Dárce uvedl v Darovací smlouvě chybně účetní hodnotu darované pozemní komunikace ve výši 

4 722 784,91 Kč, neboť ji uvedl ve výši po odpisech. Správná účetní hodnota činí 5 244 233,86 Kč.  

1.2 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany se dohodly na změně čl. IV Darovací smlouvy, který 

nově zní: 

 4.1   Dárce prohlašuje a Obdarovaný je srozuměn, že předmětné nemovitosti jsou vedeny  

    v majetkové evidenci Dárce v následující účetní hodnotě:  

        předmětná pozemní komunikace                 5 244 233,86 Kč 

 

II. 

2.1 Platnost Darovací smlouvy nebyla vázána dle ust. § 44 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. na schválení 

příslušným ministerstvem, tedy ani tento dodatek nepodléhá schválení. 

 

III. 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž tři 

vyhotovení obdrží Obdarovaný a tři vyhotovení obdrží Dárce po jeho uzavření. 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Dárce. 

 

V Olomouci dne …/…/2019         V Přerově dne .../…/2019    

Za Dárce:      Za Obdarovaného: 

 

 

.…….…………….……..…    …………………………… 

I    Michal Zácha 

Ředitel Správy Olomouc     Náměstek primátora 


