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Smlouva 

Darovací smlouva č. PS/ŠaK/0721/2021 

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

SATJAM, s.r.o. 

sídlo:  Ostrava  -Slezská Ostrava, Michalská 1032/21, 710 00 

společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedená Krajským soudem v Ostravě, oddíl 

C, vložka 13816 

zastoupena: Robertem Piotrem Obrzutem, jednatelem 

 ________________________________________________  

IČO: 640 88 324 

DIČ:  CZ64088324 

číslo účtu:   

 ________________________________________________  

na straně jedné jaké dárce, dále jen „Dárce“ 

a 

Statutární město Ostrava 

sídlo:  Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 

městský obvod Slezská Ostrava 

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava 

zastoupen: Bc. Richardem Verešem, starostou 

 ________________________________________________  

IČO:  00845451 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 

peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  19-1649322359/0800 

KS:  0558 

VS:  

 ________________________________________________  

na straně jedné jako dárce, dále jen „Obdarovaný“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu (dále jen „Smlouva“) 
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Obsah Smlouvy  

Článek I.  

Základní ustanovení, prohlášení, předmět darování 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci 

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Předmětem darování je peněžitý dar ve výši 157 000 Kč (dále jen „Dar“), na opravu povrchu ulice 

Příjezdná ve Slezské Ostravě. 

Článek II. 

Předmět Smlouvy 

1. Dárce se touto Smlouvou zavazuje Obdarovanému dobrovolně a bezplatně poskytnout finanční Dar 

ve výši 157 000 Kč, a to do 5 dnů ode dne uzavření Smlouvy, přičemž Dárce Dar poukáže převodem na 

účet Obdarovanému č. 19-1649322359/0800, VS: xxx 

2. Obdarovaný touto Smlouvou Dar od Dárce, za podmínek ujednaných ve Smlouvě, přijímá. 

Článek III.  

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé 

smluvní straně. 

2. Zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného 

Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku.  

Článek IV.  

Závěrečná ujednání 

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními 

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními 

předpisy souvisejícími.  

2. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 

a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev 

smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních 

stran. 

3. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným, neplatným či zdánlivým, zůstávají ostatní 

ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním 

účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání 

původního. 

4. Veškeré změny a doplnění Smlouvy vyžadují písemnou dohodu smluvních stran, přičemž každá taková 

písemná dohoda o změně obsahu závazku musí být v listinné podobě a vzestupně očíslována.  
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy 

svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si každá smluvní 

strana ponechá jeden stejnopis podepsaný oběma smluvními stranami. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, pokud zákon 

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

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva 

účinnosti v souladu s tímto zákonem. V případě, že zákon stanoví povinnost zveřejnění smlouvy 

v registru smluv, zavazuje se Obdarovaný smlouvu v souladu se zákonem uveřejnit. 

 

Článek V. 

Doložka platnosti právního jednání 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 06.10.2021 svým usnesením 

č. 3992/RMOb-Sle/1822/89. 

 

Za Dárce Za Obdarovaného 

V Ostravě dne:      V Ostravě dne: 

  

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

Robert Piotr Obrzut  Bc. Richard Vereš 

jednatel           starosta 


