
 
 

D A R O V A C Í    S M L O U V A 

město Cheb 

se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

zastoupené: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou  

IČO:   00253979 

číslo účtu: 9005-528331/0100 

jako dárce na straně jedné (dále jen jako „dárce“) 

 

a 

 

3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace 

se sídlem:  Malé náměstí 2287/3, 350 02 Cheb  

zastoupená:  Mgr. Pavlem Černým, ředitelem 

IČO:   70987165 

jako obdarované na straně druhé (dále jen jako „ obdarovaný“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto darovací smlouvu  

(dále jen „smlouva“): 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Dárce je výlučným vlastníkem movitých věcí, jejichž seznam je přílohou č. 1 této smlouvy 

a jejichž pořizovací hodnota činí 2 928 520,89 Kč včetně DPH.  

 

2. Dar je poskytován v souvislosti s ukončenou realizací projektu Podpora zvýšení klíčových 

kompetencí žáků v přírodovědném a technickém vzdělávání na 3. ZŠ Cheb, registrační číslo 

projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003618. 

 

II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Dárce daruje věci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy obdarovanému, který je přejímá bez 

výhrad do svého vlastnictví.  

 

2. Obdarovaný se stává vlastníkem darovaných movitých věcí uvedených v příloze č. 1 této 

smlouvy okamžikem jejich převzetí. Smluvní strany potvrzují, že o předání movitých věcí 

bude vyhotoven předávací protokol. 
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3. Obdarovaný přijímá dar v souladu s čl. 4 zřizovací listiny obdarovaného, tedy že veškerý 

majetek nabývá pro svého zřizovatele, kterým je město Cheb. 

 

4. Dárce prohlašuje, že darování daru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Chebu  

ZM č. 117/17/2020, ze dne 25.06.2020. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Obdarovaný byl informován o skutečnosti, že dárce může zveřejnit jeho jméno (obchodní 

jméno) a adresu, dotační titul a výši poskytnutého daru v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a NAŘÍZENÍM 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES.  
 

Obdarovaný byl informován o skutečnosti, že dárce má pověřence pro ochranu osobních údajů 

(Ing. Květa Balgová, e-mail: poverenec@cheb.cz, tel. 354 440 111). 

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou 

stejnopisech, z nichž jeden obdrží dárce a jeden obdarovaný. 

 

3. Smlouva, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle 

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

těchto smluv a o registru smluv. Dárce se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně 

ústním ujednáním se nepřihlíží. 

 

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 

smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, 

uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 

nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

 

 

 

V Chebu dne       V Chebu dne 

 

 

 

 

-----------------------------------------   ------------------------------------------ 

        dárce                       obdarovaný 

       Mgr. Antonín Jalovec                                                    Mgr. Pavel Černý 

                  starosta                    ředitel 


