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1.

(dále jen „dárce“)

a
2. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
IČ: 00294900
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 19-1224751/0100
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

Darovací smlouvu
ČI. I
Předmět smlouvy
Dárce
touto
smlouvou
daruje
obdarovanému
částku
2.788.307,56
Kč
slovy
dvamilionysedmsetosmdesátosmtisíctřistasedmkorunčeských 56/100 (dále jen „dar“) a obdarovaný
tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá.

ČI. II
Stav daru
Dárce prohlašuje, že na daru nevážnou žádná práva třetích osob.

ČI. Ill
Nabytí vlastnického práva

1. Dárce zašle dar obdarovanému na účet obdarovaného uvedený v preambuli této smlouvy
nejpozději do 15 dnů ode dne podepsání této smlouvy.
2. Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem připsání daru na bankovní účet obdarovaného
uvedený v preambuli této smlouvy

ČI. IV
Ostatní ujednání
1.

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

2.

Obdarovaný se zavazuje, že dar použije výhradně za účelem realizace akce „Rokytno novostavba vodovodu a kanalizace“, jejímž realizátorem je svazek obcí Svaz vodovodů a
kanalizací ŽĎÁRSKO, se sídlem Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou 4, IČ:
43383513, a to s tím, že dar bude Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO ze strany
obdarovaného poskytnut formou investičního příspěvku na realizaci výše uvedené akce
v termínu nejpozději do 15 dnů ode dne připsání daru na bankovní účet obdarovaného.
1

Předpokládaný termín realizace této akce je dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele
stavby a dle připravované smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 1.7.2021 - 29.10.2021.
Jestliže obdarovaný nepoužije dar v souladu s čl. IV odst. 2 této smlouvy, má dárce právo na
obdarovaném požadovat vrácení daru. V takovém případě je obdarovaný povinen dar dárci
vrátit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení odstoupení, nebude-li
v odstoupení uveden termín pozdější.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 41 konané dne
7.6.2021 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. ^f?../41/RM/2021.
2. Dárce podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.
3. 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 obdarovaný,
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření
smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

4. 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.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

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

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

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

- 9. 06, 2021

V Rokytně

V Novem Městě na Moravě dne.................

Dárce:

Obdarovaný:

Petr Holík

Michal Šmarda
starosta

