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Darovací smlouva
§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a za
stanovených v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky

a jejím vystupování v právních vztazích

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

1. Dárce: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Sídlo: jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zastoupený: plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje

vrchním radou
IČO: 70885371
DIČ: CZ70885371 - není plátce DPH
Telefon:
Fax:
Bank. spojení: Česká národní banka, č. ú. 8609881/0710
Kontaktní osoba pro zaúčtování: telefonní číslo: , email:

(dále jen ,,dárce")

2. Obdarovaný: Město Říčany
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
IČO: 00240702
Telefon:
(dále jen " obdarovaný")

Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dárce, jako organizační složka státu, zřízená zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském
záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, má příslušnost hospodařit s majetkem státu, a to:

Kontejnerem lodním (dále jen ,,dar" nebo také ,,předmět daru").
2. Učetní hodnota (pořizovací cena) uvedeného předmětu daru je celkem 38 278,00 KČ

(slovy: ,,TřicetosmtisÍcdvěstěsedmdesátosm korun českých

3. Dárce na základě rozhodnutí náměstka krajského ředitele pro IZS a OŘ o trvalé
nepotřebnosti předmětu daru ze dne 28. 5. 2019, č. j. HSKL-1017-2/2019-ÚE
o bezúplatném převedení (zcizení) ve veřejném zájmu, touto darovací smlouvou
daruje předmět daru obdarovanému.

4. Dar je poskytován toliko k užívání pro účely požární ochrany, ochrany obyvatelstva
nebo integrovaného záchranného systému, přičemž podrobnější specifikaci tohoto
účelu smlouvy je vymezení dohodnutého užÍvání předmětu daru a omezení takového
užívání stranami této smlouvy, tak jak je provedeno dále. jakákoli změna či rozšířenÍ
účelu se nepřipouští.



5. Způsob užívání předmětu daru se obdarovaný zavazuje dárci na požádá,
hodnověrně doložit.

Článek 3
PROHLÁŠENÍ STRAN, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1. Dárce prohlašuje, že mu nejsou známy žádné dluhy, ani jiná práva třetích osob
váznoucí na předmětu smlouvy.

2. Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá ve stavu a s vadami, které má v den předání.
Současně se zavazuje, že dar bude používat pro výhradní účel využiti jednotkou
sboru dobrovolných hasičů města Říčany po dobu nejméně pěti let. V této lhůtě lze
dar zcizit toliko se souhlasem dárce a v zásadě ve veřejném zájmu.

3. O dar bude pečováno přístupem dobrého hospodáře adekvátně tak, aby byl
využitelný pro svůj účel.

4. Dárce je oprávněn odstoupit od této smlouvy a domáhat se vrácení daru, jestliže
obdarovaný bude předmět daru používat k jinému účelu, než je uveden v odst. 2.
tohoto článku. Dárce je oprávněn využití daru kdykoli zkontrolovat.

5. Obdarovaný potvrzuje, že se důkladně seznámil s technickým stavem daru, a že
s tímto stavem souhlasí. Dárce neodpovídá za vady předmětu smlouvy ani za škody
darem nebo jeho vlastnostmi, vadami apod. způsobené. Veškerá rizika přecházejí na
obdarovaného převzetím daru.

6. Vlastnictví k daru podle ČI. 2 odst. 1 přechází na obdarovaného dnem účinnosti této
smlouvy.

Článek 4
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dále dohodly, že fyzické předání daru se uskuteční nejpozději
do 1. 8. 2019, a to na základě předávacího protokolu.

2. Tato smlouva je vyhotovena podle občanského zákoníku a také se jím řídí.

3. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat jen písemnými dodatky za souhlasu obou
smluvních stran.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech (3) výtiscích, z nichž každý má platnost
originálu. Dárce si ponechá dva (2) a obdarovaný jeden (l) stejnopis.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) ldále jen "zákon č. 340/2015 Sb."l nabývá účinnosti dnem uveřejněni
v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.

6. Smluvní strany uzavÍrajÍ tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle NařízenI
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů).

7. Účastníci výslovně prohlašují, že obsah této smlouvy odpovídá jejich pravé
a svobodné vůli. Tomu na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

8. Obdarovaný bere na vědomí povinnost dárce uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých



smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv; tuto smlouvu zveřejní dárce.
Obdarovaný souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně údajů chráněných
zvláštním právním předpisem (osobní údaje, obchodní tajemství apod.).

V Kladně dne V Říčanech dne 14.6.2019

26. 06, 2019

za dárce
pIk. Ing. Miloslav S atoš

ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada
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.

za obdarovaného
Mgr. Vladimír Kořen

starosta obce

Česká republika
Hasičský záchranný sbor

Středočeského kraje
Jana Palacha 1970

272 01 Kladno
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