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(dále jen „obdarovaný“)

Darovací smlouvu

1. Dárce je výlučným vlastníkem

koberec hnědý Reno v pořizovací ceně 1090 Kč

botník v pořizovací ceně 445 Kč

TV stolek v pořizovací ceně 499 Kč

stolek pod PC v pořizovací ceně 399 Kč

3 jídelní židle v pořizovací ceně 2775 Kč

stůl jídelní v pořizovací ceně 2150 Kč

komoda buk v pořizovací ceně 1189 Kč

komoda buk v pořizovací ceně 1902 Kč

police v pořizovací ceně 510 Kč

skříň buk v pořizovací ceně 2350 Kč
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto :
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1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
IČ:00294900
(dále jen „dárce“)

ČI. I
Předmět smlouvy



skříň buk v pořizovací ceně 3190 Kč

pohovka rozkládací v pořizovací ceně 13500 Kč

rýžovar Sinbo v pořizovací ceně 630 Kč

televizor LCD v pořizovací ceně 4135 Kč

kombinovaná chladnička v pořizovací ceně 3190 Kč

pračka Zanussi v pořizovací ceně 6135 Kč

1.
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2. Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem převzetí daru.

Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce.

Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav daru dobře znám, že si dar důkladně prohlédl a že ho 
ve stavu ke dni podpisu této smlouvy bez výhrad do svého vlastnictví přijímá.

2. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému dar a obdarovaný tento dar do svého výlučného 
vlastnictví přijímá.

1. Tato smlouva byla projednána na zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě č. 5 
konané dne 24.6.2019 a schválena usnesením přijatým pod č. 11/5/ZM/2019

Dárce prohlašuje, že dar nemá žádné faktické vady bránící v jeho užívání, a že stav daru 
a míra jeho opotřebeni odpovídá stáří daru a jeho užívání.

2. Dárce prohlašuje, že na daru nevážnou žádné právní vady bránící nebo omezující vlastníka 
ve volné dispozici s darem, zejména není zatížen zástavním či podzástavním právem nebo 
věcným břemenem anebo jiným právem ve prospěch třetích osob.

1. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že dárce předal obdarovanému dar 
při podpisu této smlouvy.

(dále jen „dar“) v pořizovací hodnotě 46866 Kč. Rok pořízení je 2013. Zůstatková cena je 
12500Kč.

ČI. IV
Ostatní ujednání

ČI. V
Závěrečná ustanovení

ČI. II
Stav daru

ČI. Ill
Nabytí vlastnického práva



V Novém Městě na Moravě dne V Novém Městě na Moravě dne 

Dárce: Obdarovaný:
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11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

3. Obdarovaný je povinen v případě informování ve vlastních či nezávislých sdělovacích 
prostředcích, na webových stránkách a dalších propagačních materiálech uvést fakt, že byl 
podpořen dárcem, přičemž je za tímto účelem oprávněn použít znak nebo logo dárce (města 
Nové Město na Moravě). Logo je ke stáhnutí na stránkách Městského úřadu Nové Město na 
Moravě http://radnice.nmnm.cz/manual-vizualni-identitv .

5. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu dobrovolně, nad rámec zákona o registru 
smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro 
uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

4. Obdarovaný podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Obdarovaný výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2. Dárci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb, 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s 
uzavřením této smlouvy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, dárce obdrží dvě 
vyhotovení a obdarovaný jedno vyhotovení této smlouvy.

 
Michal Šmarda 

starosta

http://radnice.nmnm.cz/manual-vizualni-identitv
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