
DAROVACÍ SMLOUVA

DAROVÁNÍ movm's VĚCI

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami:

Nadace Quido Schwanka — Troja, město v zeleni

se sídlem Trojská 191, 171 00 Praha 7-Troja

zastoupena’ předsedou správní rady Ing. arch. Václavem Valtrem

a místopředsedkyní správní rady lng. Petrou Svitákovou

IČ: 49369393

zapsaná V nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 110

(dále jen „dárce ")

Městská část Praha - Troja

sídlo: Trojská 230/96, 171 00 Praha 7- Troja

zastoupená: Ing. Tomášem Bryknarem, starostou

lČO: 45246858

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Strossmayerovo nám. 1, Praha 7

číslo účtu:—

(dá/e jen „obdarovaná")

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Článek |.

Úvodní ustanovení

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 6 kamenných pískovcových prvků

umístěných před Kaplí sv. Václava v Podhoří v celkové hodnotě 108 982,- Kč.

Dárce výslovně prohlašuje, že vlastnické právo k daru trvá i v den podpisu této smlouvy.

Obdarovaná prohlašuje, že je jí znám fyzický stav daru na základě prohlídky provedené

dne 19. 9. 2020.

Článek II.

Předmět smlouvy

Dárce na základě této smlouvy daruje (bezúplatně odevzdává) obdarované movitou věc

uvedenou včl. |. odst. 1.1., včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a

povinnostmi sní spojenými, a umožňuje obdarované nabýt kní bezplatně vlastnické

právo a obdarovaná tuto movitou věc od dárce přejímá a do svého vlastnictví přijímá.



Článek |||.

3.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dar byl předán obdarované při podpisu této

smlouvy a tato jej převzala, což stvrzuje svým podpisem.

3.2. Obdarovaná se zavazuje předmět daru nepřevést na třetí osobu.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a

prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve

smyslu § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Uveřejnění provede

obdarovaná.

4.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá

ze smluvních stran.

4.4. Tato smlouva byla schválena starostou městské části v kompetenci Rady městské části

při podpisu smlouvy.

4.5. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si

smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji

uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své

vlastnoruční podpisy.

V Praze-Troji dne .....................

  ' r e

Biance Quido Schwanka

Troja mesto v zeleni

ičo:-19389393

Příloha: 1x fotografie 6 pískovcových prvků před Kaplí sv. Václava



 


