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Darovací smlouvu

i.

dále jen "dar"

2.

Dárce prohlašuje, že dar nemá žádné faktické vady bránící v jeho užívání.1.

omezující2.

1

Dárce je výlučným vlastníkem zrealizovaných projektových dokumentací, které jsou výsledkem 
následujících projektů:

Dárce prohlašuje, že na daru nevážnou žádné právní vady bránící nebo 
vlastníka ve volné dispozici s darem.

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
IČ: 00294900
(dále jen „obdarovaný“)

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému dar a obdarovaný tento dar do svého výlučného 
vlastnictví přijímá.

ČI. I
Předmět smlouvy

ČI. II 
Stav daru
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto:

FV01575.0019 - „Cyklostezka ul. Nečasová, Nové Město na Moravě - Nová Ves, I. etapa, 
zpracování PD pro stavební a územní řízení“ ze dne 21. 6. 2016. Účetní hodnota projektové 
dokumentace je 124.000,- Kč vč. DPH
FV01982.0012 - „PD Cyklostezka Jiříkovice - lokalita Vališovy rybníky“ ze dne 26. 6. 2017 
Účetní hodnota projektové dokumentace je 123.450,- Kč vč. DPH
FV02430.0015 - „Cyklostezka ulice Nečasová - ulice Žďárská. Nové Město na Moravě“ ze 
dne 30. 5. 2018. Účetní hodnota projektové dokumentace je 97.300,- Kč vč. DPH

Mikroregion Novoměstsko
se sídlem Tři Studně č.p. 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou 
zastoupený panem Milošem Brabcem, předsedou
IČ: 70934258
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.Ú.: 86-4755460257/0100
(dále jen „dárce“)



2. Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem převzetí daru.

Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce.1.

3. Dárce podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním 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").

ČI. Ill
Nabytí vlastnického práva

ČI. IV 
Ostatní ujednání

ČI. V
Závěrečná ustanovení

4. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření této smlouvy.

6. Obdarovanému svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav daru dobře znám, že si dar důkladně prohlédl a že ho 
ve stavu ke dni podpisu této smlouvy bez výhrad do svého vlastnictví přijímá.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

1. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že dárce předal obdarovanému dar 
při podpisu této smlouvy.

1. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 35 konané dne 
18.01.2021 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 5/35/RM/2021.

8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

2. Převod projektových dokumentací byl schválen členskou schůzí Mikroregionu Novoměstsko 
dne 22.10.2020
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Dárce:

O

9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, dárce obdrží jedno 
vyhotovení a obdarovaný dvě vyhotovení této smlouvy.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Miloš Brabec 
předseda

Michal Šmarda 
starosta

Obdarovaný:

Mikroregion Novoměstsko
592 04 Tři Studné 25 

IČO: 70934258
•1-

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.
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