
číslo smlouvy: ……………… 

 

Darovací smlouva 

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

předpisů 

 

Statutární město Přerov 

se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2 

IČO: 00301825 

zastoupené Ing. Petrem Měřínským, primátorem 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

(dále jako „dárce“) 

 

a 

 

Městys Moravská Nová Ves 

se sídlem Náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves 

IČO: 00283363 

zastoupené starostou Mgr. Bc. Markem Košutem 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - číslo účtu: 1382079379/0800 

(dále jako „obdarovaný“) 

 

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

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě 

stě tisíc korun českých) obdarovanému, a to za účelem odstraňování následků živelné 

katastrofy (silné bouřky s tornádem v červnu 2021).  

2) Dárce se zavazuje poskytnout peněžitý dar dle článku I odst. 1 této smlouvy 

obdarovanému na transparentní účet a variabilní symbol uvedený v záhlaví této 



smlouvy, a to do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Obdarovaný peněžitý dar dle 

článku I odst. 1 této smlouvy přijímá.  

3) Obdarovaný se zavazuje, že peněžitý dar použije výhradně k účelu uvedenému v článku 

I odst. 1 této smlouvy.  

4) Smluvní strany se dohodly, že obdarovaný je povinen na výzvu dárce prokázat využití 

peněžitého daru poskytnutého dle této smlouvy za účelem dle článku I odst. 1. 

V případě, že obdarovaný neprokáže využití peněžitého daru za účelem dle článku I 

odst. 1 této smlouvy, je dárce oprávněn požadovat vrácení peněžitého daru. 

 

Článek II. 

1) Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv podle 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. Smluvní strany 

se dohodly, že tuto smlouvu zašle Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dárce.  

2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3) Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky. 

4) Veškeré změny této smlouvy je možno činit pouze formou písemných a vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 

smluvní strana. 

6) Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah této smlouvy může být poskytnut 

žadateli na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 

výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním 

tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

uveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva byla sepsána 

vážně, určitě, srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a to 

na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

8) Dárce informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejících právních předpisů, 

obdarovaného, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní 

údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je 

zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování 

osobních údajů bude dárcem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této 

smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace 

o zpracování osobních údajů dárcem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici  

na webových stránkách dárce dostupných z:  



https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-

gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ 

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

pozdějších předpisů:  

Touto doložkou se potvrzuje, že jsou splněny podmínky platnosti tohoto právního 

jednání jeho předchozím schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho … zasedání 

konaném dne ……2021 usnesením č. …………. 

Touto doložkou se potvrzuje, že jsou splněny podmínky platnosti tohoto právního 

jednání jeho předchozím schválením Radou Městyse Moravská Nová Ves na její schůzi 

konané dne ………….2021 usnesením č. …………. 

 

 

V Přerově dne ………………………… V Moravské Nové Vsi dne ……………………… 

 

 

Za dárce:       Za obdarovaného: 

 

 

……………………………….    ………………………………… 

      Ing. Petr Měřínský         Mgr. Bc. Marek Košut 

             primátor                     starosta 

statutárního města Přerova        městyse Moravská Nová Ves 
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