
 Evidenční číslo smlouvy: 25445/2016/SOC/GIB/SML/2 

 
Město Česká Třebová                             
         zastoupené panem Jaroslavem Zedníkem, starostou 
         sídlo:     Staré náměstí 78, Česká Třebová, 560 02 
         IČ :        00278 653 
         jako dárce 
 
a 
 
NADĚJE 
        zastoupená oblastním ředitelem Ing. Milanem Nádvorníkem na základě plné moci 
        sídlo :     K Brance 11/19E, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
        IČ :         00570931 
        jako obdarovaný 
 
uzavírají v souladu s § 2055 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů tuto: 
 

darovací smlouvu 
 

I.  
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí uvedených v příloze č. 1 v celkové hodnotě 
88.700 Kč a touto smlouvou movité věci daruje a obdarovaný je přijímá do svého vlastnictví. 
 

II. 
Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav darovaných věcí, které jsou předmětem této darovací smlouvy, 
dobře znám a v tomto stavu tyto darované věci přijímá. 
 

III. 
Nebezpečí škody a nahodilé zkázy přechází na obdarovaného dnem nabytí vlastnictví k předmětnému 
majetku. 
 

IV. 
Tato darovací smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
 

V. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

VI. 
Obě strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, prosté 
omylu, bez jakékoliv tísně nebo nápadně nevýhodných podmínek, s jejím znění souhlasí a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů:  
Bezúplatný převod majetku, dle této smlouvy, byl schválen usnesením Zastupitelstva města Česká 
Třebová č. 171 dne 12.12.2016. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které 
by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí  
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. dárce. 
 
V České Třebové dne 14.12.2016                                V České Třebové dne 29.12.2016 
 
 
 
..........................................                                                             ........................................ 
         Jaroslav Zedník                                                                         Ing. Milan Nádvorník 
              starosta                                                                                    oblastní ředitel  


