
Darovací smlouva 
 

uzavřená dle § 2055 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 
Smluvní strany: 

Jiří Pospíšil 

narozen 2. 4. 1969 

bydliště Jihlava, Kollárova 5 

jako dárce (dále jen „dárce“)  

 

Statutární město Jihlava 

se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 

zastoupené primátorkou MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou 

IČO: 00286010 

DIČ: CZ00286010 

jako obdarovaný (dále jen „obdarovaný“) 

 
Článek I. 

 

Předmět daru 
 

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movité věci „Lavička Václava 
Havla“. 
 

2. Pořizovací hodnota movité věci dle Čl. I. odst. 1 této smlouvy činí 302 500 Kč 
(slovy: tři sta dva tisíce pět set korun českých) včetně DPH. 

 
Článek II. 

 

Převod vlastnického práva 
 

1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k věci uvedené v Čl. 
I. odst. 1 této smlouvy (dále jen „dar“). 
 

2. Obdarovaný dar uvedený v Čl. I. odst. 1 této smlouvy do svého vlastnictví 
přijímá. 

 
3. Vlastnické právo k daru nabývá obdarovaný účinností této smlouvy. 

 
Článek III. 

 

Účel daru 
 

Dar uvedený v Čl. I. odst. 1 této smlouvy dárce poskytuje za účelem umístění 
darované věci na vhodném a důstojném místě na veřejném prostranství na 
území statutárního města Jihlavy dle rozhodnutí příslušného orgánu 
statutárního města Jihlavy.  
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Článek IV. 
 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Obdarovaný prohlašuje, že pro splnění účelu daru na své náklady zajistí 
umístění daru na vhodném a důstojném místě na veřejném prostranství na 
území statutárního města Jihlavy. 
 

2. Obdarovaný prohlašuje, že při vhodné společenské příležitosti zajistí 
slavnostní odhalení věci, která je předmětem daru. 

 
3. Obdarovaný prohlašuje, že bude v rámci správy svého majetku zajišťovat péči 

a údržbu movité věci, která je předmětem daru dle této smlouvy, a to po celou 
dobu trvání této věci. 
 

4. Obdarovaný potvrzuje, že stav daru je mu znám a v tomto stavu dar přijímá. 
 

5. Obdarovaný prohlašuje, že nebude vůči dárci vznášet žádné nároky z důvodu 
případných vad darované věci. 
 

6. Dárce prohlašuje, že na daru neváznou žádné dluhy, věcná práva ani jiné 
právní závady. 

 
Článek V. 

 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami.  
 

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu.  Každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící 

uzavření této smlouvy, že smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
4. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Jihlavy č. 1411/19RM 

dne 19. 12. 2019. 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 12. 2. 2020    V Jihlavě dne 12. 2. 2020 
 
 
 
 
………………….……….    ……………………………. 
Dárce        Obdarovaný 

 


