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Darovací smlouva 

uzavřená v souladu s § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) 

číslo OEMM/DAR-2019/0818 

Smluvní strany 

1) Jaroslav Jiřička 

datum narození 24.06.1974   

trvale bytem XXXXXXXXXX,  544 01 Dvůr Králové nad Labem 

dále jen „dárce“ 
a 

2) město Dvůr Králové nad Labem  

sídlem  náměstí T.G.Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

identifikační číslo 00277819 

zastoupené  Ing. Janem Jarolímem, starostou města 

dále jen „obdarovaný“ 
 

 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je darování vodovodního řadu dále specifikovaného. 

2) Dárce je, mimo jiné, výhradním vlastníkem vybudovaného vodovodního řadu HDPE DN 90 
o celkové délce 46,5 m včetně příslušenství, který je umístěn v pozemkových parcelách č. 3775, 
č. 3978/4, č. 3978/5, č. 2202/4, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Na vodovodní řad byl 
vydán kolaudační souhlas č. j. MUDK-OŽP/6531-2019/vit 2488-2019 ze dne 24.01.2019. 

 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

1) Dárce daruje obdarovanému vodovodní řad popsaný v čl. 1 této smlouvy, a obdarovaný jej do 
svého vlastnictví přijímá.  

 

Článek 3 
Prohlášení smluvních stran 

1) Dárce prohlašuje, že na vodovodním řadu neváznou žádné dluhy, zástavní práva ani jiné právní 

povinnosti.  

2) Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav převáděného vodovodního řadu znám a že je ve stavu jak 

stojí a leží, ve smyslu § 1918 zákona bez dalších výhrad do svého vlastnictví přijímá. 
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Článek 4 
Obecná ustanovení 

1) Obdarovaný nabyde vlastnictví k převáděnému vodovodnímu řadu dle čl. 1 této smlouvy 

podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

Článek 5 
Odpovědnost za vady 

1) Dárce tímto uděluje obdarovanému plnou moc dle § 441 a násl. Občanského zákoníku 

pro uplatnění odpovědnosti za vady u zhotovitele vodovodního řadu, jež byl proveden Pavlem 

Peterou, IČ 65716434, Třebihošť 224, 544 01. Obdarovaný tímto může vystupovat jako zástupce 

objednatele ve věci uplatnění odpovědnosti objednatele za vady na vodovodním řadu. Záruční 

doba pro uplatnění odpovědnosti za vady je 24. měsíců a běží od data předání díla původnímu 

objednateli – tedy do 23.01.2021. 

 

Článek 6 
 Závěrečná ustanovení 

1) Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2) Nevynutitelnost či neplatnost kteréhokoli článku nebo ustanovení této smlouvy neovlivní 

vynutitelnost či platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že jakýkoli takovýto článek nebo 

ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu 

s aplikovatelnými českými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany 

konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 

v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

3) Tato smlouva je vytvořena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, dvě vyhotovení obdrží 

dárce a dvě vyhotovení obdarovaný. 

4) Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v 

jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému 

může kdykoliv v budoucnu dojít. 

5) Tato darovací smlouva je uzavřena jakmile se smluvní strany dohodnou na jejím obsahu a nabývá 

platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6) Obdarovaný prohlašuje, že se na podmínky účinnosti této smlouvy vztahují příslušná ustanovení 

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

smluv a o registru smluv, a tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv MV ČR. Tato 

smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou tyto 

skutečnosti na vědomí.  

7) Nabytí vodovodního řadu včetně příslušenství a tuto smlouvu schválila rada města dne 

04.09.2019 pod číslem usnesení R/507/2019 – 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem. 
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8) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s ní a že její obsah vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
za dárce       za obdarovaného 
Ve Dvoře Králové nad Labem     Ve Dvoře Králové nad Labem 

dne 11.09.2019       dne 11.09.2019 
 
 

 
…………………………………      …………………………………………….. 
     Jaroslav Jiřička                Ing. Jan Jarolím 
                       starosta města     


