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DAROVACÍ SMLOUVA  
 

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

pozdějších předpisů 

 

STARMON s.r.o. 

IČ:  49285751 

DIČ:  CZ49285751 

se sídlem Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338 

zastoupený Ing. Ondřejem Kovářem, vedoucím střediska techniky a realizace na základě plné moci 

ze dne 1.6.2018 

(dále jen jako „dárce“ na straně jedné) 

 

a 

Průmyslová střední škola Letohrad 

IČ: 49314912 

DIČ: CZ49314912  

se sídlem Komenského 472, 561 51 Letohrad  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1512 

zastoupená ředitelem školy Ing. Jiří Štěpánek 

číslo účtu: 86-0505800257/0100 

(dále jen jako „obdarovaný“ na straně druhé) 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 7 výukových setů StarAlarm  (dále jen 

„Dar“)  

1.2. Dárce prohlašuje, že na Daru neváznou zástavní práva, předkupní práva ani jakákoli jiná 

práva ve prospěch třetích osob, např. práva plynoucí z nájmu, podnájmu, výprosy, výpůjčky, 

užívání či obdobného právního vztahu. 

1.3. Dárce prohlašuje, že   cena Daru je 275 275,- Kč bez DPH, 333 082,75 Kč s DPH, slovy 

dvěstě sedmdesát pět tisíc dvěstě sedmdesát pět korun českých.  

1.4. Obdarovaný prohlašuje, že je mu znám stav daru, měl možnost se s jeho stavem seznámit a 

v tomto stavu Dar přijímá. Obdarovaný rovněž prohlašuje, že jsou mu známy podmínky 

bezpečného užívání Daru a rovněž zajistí veškeré potřebné revize a zkoušky Daru nutné 

k jeho bezpečnému provozu. 
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovaného movitou věcí uvedenou v čl. I. odst. 

1.1., včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi s ní spojenými, a 

umožňuje obdarovanému nabýt k ní bezplatně vlastnické právo a obdarovaný tuto movitou 

věc od dárce přejímá. 

2.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dar byl předán obdarovanému dne 25. 10. 2021 a 

tato jej převzala. 

 

Článek III.   

Projednání souhlasu Radou Pardubického kraje 

3.1. Žádost o schválení věcného daru „7 výukových setů  StarAlarm“ v hodnotě 275 275,- Kč bez 

DPH byla projednána Radou Pardubického kraje dne 20. 9. 2021 pod číslem usnesení 

R/577/21.  

 

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

ze smluvních stran.  

4.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4.4. 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. Na důkaz výše 

uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

V Chocni, dne       V Letohradě, dne  

 

 

 

       ………….……………………………       ……….……………………………… 

Ing. Ondřej Kovář              Ing.  Jiří Štěpánek 

          vedoucí střediska              ředitel školy 

 techniky a realizace       

      


