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DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ust. § 21 odst. 1 a § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
majetku státu")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
se sídlem: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 75151502
zastoupena: plk. Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku
kontaktní osoba: Ing. Oldřich Drozd,

dále jen ,,dárce"

a

obec Baška
se sídlem: Baška 420, 739 01
IČO: 00296511
zastoupen: Irena Babicová, starostka obce
kontaktní osoba: Ing. Jan Richter, t

dále jen ,,obdarovaný"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku nás|edujÍcÍ smlouvu

1. Dárce prohlašuje, že Česká repu blika je výlučným vlastníkem a Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje je přIslušné hospodařit s automobily Škoda Fabia, reg. zn.: 1M2 6264, VIN:
TMBPC46YX74073034, r. v. 2006. Zůstatková účetní hodnota činí 44 061,87 Kč a Škoda Fabia, reg. zn.:
2T8 9846, VIN: TMBPC46YX74084504, r. v. 2006. Zůstatková účetní hodnota činí 43 342,10 Kč. Celková
hodnota daru činí - 87 403,97 Kč
2. Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat darem není žádným způsobem omezena
a že na daru neváznou žádné dluhy, zástavní práva, břemena ani jiné právni povinnosti
ve prospěch třetích osob.

.V souladu s § 14 odst. 7 zákona o majetku státu rozhodl dne 10.6.2021 ředitel krajského ředitelství
pod č.j. KRPT-45976-8/ČJ-2021-0700AO o trvalé nepotřebnosti hmotného investičního majetku

uvedeného v ČI. l. pro stát.

Ill.
Na základě rozhodnutí uvedeného v ČI. || této darovací smlouvy a v souladu s § 22 odst. 3 zákona
o majetku státu dárce bezúplatně převádí vlastnické právo k majetku specifikovanému v ČI. l.
na obdarovanou a obdarovaná tento dar přijímá do svého výlučného vlastnictví se všemi právy
a povinnostmi. Předmět daru bude využit ve veřejném zájmu pro potřeby obdarované.



lV.
Obdarovaná se zavazuje po dobu způsobilosti k užívání dar užívat výlučně k zabezpečeni výkonu
své činnosti v souladu s deklarovaným veřejným zájmem.

V.

Vlastnické právo k daru nabývá obdarovaná dnem fyzického předání a převzetí předmětu daru;
tímto dnem přecházejí na obdarovanou práva a povinnosti vyp|ývající z vlastnictví daru.

VI.

Obdarovaná bere na vědomí, že vlastnictví k daru nelze převést na 3. osobu a ktomuto se
zavazuje.

VIl.

1. Smluvní strany se zavazují, že sepíši protokol o předání a převzetí daru ve dvou vyhotoveních,
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni.
2. Za dárce podepíše předávací protokol a dar fyzicky předá Ing, Oldřich Drozd.
Za obdarovanou podepíše předávací protokol a dar převezme Irena Babicová.
3. Předání daru proběhne do 31.7.2021.

Vlll.

1. Obdarovaná svým podpisem potvrzuje, že byla seznámena s faktickým stavem majetku
před podpisem této darovací smlouvy a tento majetek přebírá, jak stoji a leží.
2. Dárce nenese odpovědnost za případné vady předmětu daru.
3. Dárce má do okamžiku fyzického převzetí předmětu daru obdarovanou právo od smlouvy
písemně odstoupit i bez udáni důvodu.

lX.

1. Smluvní strany proh|ašují, že si tuto darovací smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich svobodné vůle, s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho niže připojují své vlastnoručnI podpisy.
2. Tato smlouva byla sepsána ve dvojím vyhotovení, každé z nich s platností originálu. Každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust.
§ 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne 2 L -06- 2021
č.j. KRPT-45976-9/ČJ-2021-0700AO

plk. Ing. Tom " fychtar

V Bašcedne: R

Irena Babicová


