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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 

 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

IČ 70885940 

DIČ: CZ70885940 - osoba identifikovaná k dani  

organizační složka státu  

se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc 

zastoupená ředitelem plk. Ing. Karlem Koláříkem 

(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, které jsou specifikovány v příloze 

č. 1 této smlouvy (dále jako „předmět daru“).  

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

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

daru  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. 

Účetní hodnota předmětu daru 

Smluvní strany berou na vědomí, že účetní hodnota předmětu daru činí 145.114,95 Kč (slovy: 

jednostočtyřicetpěttisícjednostočtrnáct korun českých devadesátpět haléřů). 
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

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

účinnosti dnem zveřejnění a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že dárce uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

(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 V. 

Doložka obce 

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

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

usnesením č. …………………………. 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1  Seznam věcí movitých  

 

 

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

 

 

 

 

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

               Michal Zácha                    Ing. Karel Kolářík  

                    náměstek primátora                 ředitel 

                      

 


