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

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zastoupené náměstkem primátora Michalem Záchou 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 

IČ 49558277 

DIČ CZ49558277 

se sídlem Kratochvílova 359/30, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zastoupené ředitelem Bc. Hanou Ondrášovou 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

uzavírají dnešního dne následující  

 

d a r o v a c í    s m l o u v u: 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí – 4ks nahřívacích vozíků vodní 

lázeň dělená BMPD3-1/1, inv.č. 404-00000063 až 404-00000066 (dále jako „předmět daru“).  

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

(1) Dárce bezplatně přenechává předmět daru obdarovanému a obdarovaný předmět daru 

do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že o předání předmětu daru bude mezi nimi sepsán předávací 

protokol. 

(3) Smluvní strany se dohodly, že obdarovaný nabyde vlastnické právo k předmětu daru dnem 

účinnosti této smlouvy.  

(4) Odpovědnost obdarovaného za škody na předmětu daru a riziko poškození a vad předmětu 

daru přechází na obdarovaného okamžikem nabytí vlastnického práva. 

 

Článek III. 

Cena předmětu daru 

Smluvní strany berou na vědomí, že cena předmětu daru v místě a čase obvyklá ve výši 

14.332,-Kč byla stanovena znaleckým posudkem č. 3133/011/2020, který vyhotovil znalec 

Ivan Klvač dne 16.1.2020. 
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Článek IV. 

Veřejná podpora malého rozsahu (de minimis) 

(1) Dárce prohlašuje a obdarovaný bere na vědomí, že dnem účinnosti této smlouvy dárce 

poskytuje obdarovanému podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení Komise 

(EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku EU L 352 dne 

24.12.2013, rovnající se ceně předmětu daru stanové znaleckým posudkem č. 3133/011/2020, 

který vyhotovil znalec Ivan Klvač dne 16.1.2020. 

 

(2) Celková výše veřejné podpory malého rozsahu (de minimis), kterou půjčitel poskytne 

vypůjčiteli podle odst. 1 tohoto článku smlouvy, činí 14.332,- Kč.  

 

(3) Vzhledem k tomu, že dárce jako poskytovatel podpory malého rozsahu (de minimis) je 

podle ust. § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, 

povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat údaje o poskytnuté 

podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci do centrálního registru podpor malého rozsahu, 

prodávající se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

zaznamená do centrálního registru podpor malého rozsahu údaje o podpoře, kterou poskytuje 

obdarovanému na základě smlouvy, a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti 

smlouvy sdělí obdarovanému přesnou výši poskytnuté podpory dle přepočtového kurzu 

vydaného Evropskou centrální bankou ke dni poskytnutí podpory.  

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami. 

 

(2) Obdarovaný bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah této smlouvy může být poskytnut 

žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

(3) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

dárce a jeden obdarovaný. 

 

(4) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

Článek VI. 

Doložka obce 

Dárce prohlašuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání jeho 

schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho ….. zasedání konaném dne ………. 

usnesením č. ………………. 

 

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

 

 

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

                     Michal Zácha                        Bc. Hana Ondrášová 

                 náměstek primátora             ředitel  


