
Česká spořitelna, a.s. 
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 
IČ:45244782 DIČ: CZ699001261 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 1171 
bankovní spojení: č.ú.:  (dále jen „dárce“) 

a 

Město Klatovy 
Se sídlem.: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČO: 00255661 DIČ: CZ00255661 
(dále jen „obdarovaný“) 

uzavírají tuto 

Darovací smlouvu 
(dále jen „smlouva“) 

I. 

Preambule 

 

(dále jen „věcný dar“) 
Obvyklá cena věcného daru je 180 373,-Kč. 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Dárce daruje věcný dar obdarovanému za účelem vybavení a obdarovaný dar přijímá. 

III. 

Prohlášení a závazky smluvních stran 

1.  Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se stavem věcného daru, který je předmětem této smlouvy a že jej v 
tomto stavu přijímá do svého vlastnictví. 

2.  Veškeré případně vzniklé náklady spojené s odstraněním zjištěných či následně vzniklých závad nese 
obdarovaný.

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto níže uvedených movitých věcí: 

Majetek inventární číslo ks cena /ks vč. DPH 
Cena celkem v Kč vč. 

DPH 
Skříň ohnivzdorná FireStrar Plus3 00087154 1 

 

100 

SYSTÉM REGÁLOVÝ POSUVNÝ 

COMPACTUS ARCHIVE 00373865 
1 

 180 273 

Celkem 
 

2 
 

180 373 



 
3.  Případné náklady vynaložené v souvislosti s touto smlouvou (např. doprava, instalace) jdou k tíži obdarovaného. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je protokol o převzetí věcného daru. 

 

IV. 

Strany sjednávají, že dárce má právo odstoupit od této smlouvy, pokud obdarovaný nevyužije věcný dar k účelu 
stanovenému v článku II. této smlouvy. V takovém případě nemá obdarovaný nárok na vrácení nákladů, které vynaložil v 
souvislosti s převzetím daru. 

V. 

Ostatní ujednání 

Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy a jejich vzájemnou spolupráci při jejím 
naplňování, budou zajišťovat svými pověřenými zástupci, a to Jitkou Skalníkovou za dárce a Mgr. Rudolfem Salvetrem za 
obdarovaného. Smluvní strany jsou oprávněny pověřené zástupce změnit, tato změna je pro obě smluvní strany závazná 
poté, co jim bylo doručeno písemné oznámení o této změně. 

Smluvní strany konstatují, že se na předmětnou smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění 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) a souhlasí se zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dále dohodly, že zveřejnění této 
smlouvy je povinen zajistit obdarovaný. Před zveřejněním smlouvy v registru smluv se na jejím základě nesmí poskytovat 
plnění. Obdarovaný je dále povinen bezprostředně po zveřejnění smlouvy v registru smluv oznámit dárci elektronickým 
způsobem, že smlouva byla zveřejněna včetně ID uveřejněné smlouvy. 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

V Praze dne: 19.2.2020 

za Českou spořitelnu, a.s.

 

Mgr. Rudolf Salvetr 

Starosta

 

 

Blanka Růžičková 

Property specialista 

TATO SMLOUVA BYLA SCHVÁLENA RADOU MĚSTA KLATOVY NA JEJÍM ZASEDÁNÍ DNE 18.2.2020 
USNESENÍ Č. 4.

za Město Klatovy

Jitka Skalníková 

Property specialista 


