


ě. 0994180350 
(ě. 40/2018,2018/1759)

uzavřená podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

kterou uzavírají

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
spisová značka: 

(dále jen „dárce")

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou
70890005
CZ70890005
oddíl A, vložka 9473 vedená v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Hradci Králové

Statutární město Hradec Králové

se sídlem: 502 00 Hradec Králové, Československé armády 408/51
zastoupené: na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem Brokešem, vedoucím

odboru správy majetku města, Magistrátu města Hradec Králové

IČO: 00268810 »
DIČ: CZ00268810

(dále jen „obdarovaný")

Článek 1

Dárce má ve smyslu zákona Č. 305/2000 Sb., o povodích, právo hospodařit s majetkem ve vlastnictví 
státu, a to s pozemky evidovanými jako pozemkové parcely ě. 162/34 a ě, 165/5 v katastrálním 
území Hradec Králové, obec Hradec Králové oba v druhu ostatní plocha, ostatní komunikace, 
zapsanými na listu vlastnictví č. 20568 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního 
pracoviště Hradec Králové, a se všemi jejich součástmi a příslušenstvím. Tyto pozemky tvoří chodník 
podél vodního toku Labe IDVT: 10100002 a je na nich umístěna stavba objektu býv. piletického 
mostku ve vlastnictví obdarovaného.
Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva (darování) k nemovitým věcem 
uvedeným výše v tomto článku do výlučného vlastnictví obdarovaného, a to za podmínek vymezených 
dále v této smlouvě.
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Článek 2

Dárce touto darovací smlouvou daruje a obdarovaný přijímá nemovité věci uvedené v článku 1 této 
smlouvy, tj. pozemky označené jako pozemkové parcely 5, 162/34 a č. 165/5 v k.ú. Hradec Králové 
(dále také jen „předmět daru“), do svého výlučného vlastnictví, a to na základě ust. § 16, odst 8. 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní hodnota předmětu daru činí:

pozemku p.Č. 162/34 v k.ú, Hradec Králové 69,23 KČ,

pozemku p.č. 165/5 v k.ú. Hradec Králové činí 45,15 Kč.

Článek 3

Dárce prohlašuje, že na předmětu daru, jak je uveden v čl. I a 2 této darovací smlouvy, nevážnou 
žádná práva třetích osob než práva uvedená níže v tomto bodě, zástavní právo, ani jiné právní vady 
a jeho skutečný fyzický stav je v době převodu jeho vlastnictví smluvním stranám dobře znám.
Na předmětu daru jsou zřízena věcná břemena, a to 
na pozemku p.č. 162/34 v k.ú. Hradec Králové;

- podle Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatné ze dne 29.4.2013., uzavřené mezi dárcem 
a ČEZ Distribuce, a.s., řízení vedené katastrem nemovitostí V - 3540/2013-602,

na pozemku p.č, 165/5 v k.ú. Hradec Králové:
- vedení podzemního vedení telekomunikační sítě, podle Souhlasného prohlášení o vzniku 

věcného břemene ze zákona ě. 110/1964 Sb., uzavřeného mezi dárcem a Českými 
Radiokomunikacemi a.s., řízení vedené katastrem nemovitostí Z - 9083/2001-602,

- vedení podzemního vedení telekomunikační sítě, podle Souhlasného prohlášení o vzniku 
věcného břemene ze zákona č. 110/1964 Sb., uzavřeného mezi dárcem aGTS Czech s.r.o., 
řízení vedené katastrem nemovitostí Z - 24642/2009-602,

- vedení podzemní telekomunikační sítě, podle Souhlasného prohlášení o vzniku věcného 
břemene ze zákona Č. 110/1964 Sb., uzavřeného mezi dárcem a Českými Radiokomunikacemi 
a.s., řízení vedené katastrem nemovitostí Z - 657/2003-602.

Článek 4

Obdarovaný nabude předmět daru do vlastnictví vkladem vlastnického práva dle této darovací 
smlouvy do katastru nemovitostí. Pro tento účel se obě smluvní strany dohodly, že návrh na vklad 
vlastnického práva podle této darovací smlouvy podá Katastrálnímu úřadu pro Královéhradecký kraj, 
Katastrálnímu pracovišti Hradec Králové obdarovaný, který také uhradí příslušný správní poplatek. 
Učiní tak do jednoho měsíce ode dne nabytí účinností této darovací smlouvy.
Dárce současně zmocňuje touto darovací smlouvou obdarovaného k podání návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Článek 5

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a vešketých činhostí s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak 
a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu Či 
k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb,, o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců)
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podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních 
stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů*
Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní 
podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program4*; 
víz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání 
dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále 
zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové 
podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad 
rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu 
se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Článek 6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně metadat a případných dodatků 
a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru 
smluv), v platném znění, a $ jejím uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Dárce zašle tuto smlouvu 
správci registru smluv, s čímž je obdarovaný srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.

Dle § 5 odst. 5 zákona ě. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy 
třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany 
se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

• identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, Československé armády 408, 502 00 Hradec 
Králové, ID datové schránky: bebb2in
Povodí Labe, státní podnik, 1Č: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 
Hradec Králové, ID datové schránky; d.byt&g2

• vymezení předmětu smlouvy:
darovací smlouva - pozemky p, Č, 162/34 a p.č. 165/5, v k. ú. Hradec Králové

• cena: 114,38 Kč
• datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona 
o registru smluv.

Článek 7

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Vlastnické právo k předmětu daru nabývá obdarovaný dnem právních 
účinků vkladu práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

Článek 8

Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před jejím podpisem přečetli, její 
obsah se shoduje s vážným a svobodným projevem jejich vůle a je sepsána na základě pravdivých 
skutečností. Na důkaz připojují vlastnoruční podpisy.
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Tato darovací smlouva se vynoiovuje ve uiyreeu o ------ — —
obdrží jedno vyhotovení smlouvy, obdarovaný obdrží dvě vyhotovení smlouvy a jeden exemplář 
smlouvy bude přílohou návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí,

Článek 10
Ministerstvo zemědělství, které vykonává funkci zakladatele dárce, podle aktuálně platného Statutu 
státního podniku Povodí Labe, státní podnik, vydalo ktéto darovací smlouvě předchozí souhlas 
k nakládáni s určeným majetkem.

Článek 11

Uzavření této darovací smlouvy schválilo Zastupitelstvo Statutárního města Hradec Králové na svém 
zasedáni dne 26. 11. 2018, č. usnesení ZM/2018/25a tím jsou splněny podmínky platnosti této 
darovací smlouvy.

M 12. 2018
V Hradci Králové dne......V Hradci Králové dne.............................................................. .............

Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka Ing. Milan Brokeš, vedoucí odboru správy
majetku města ,


