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DAROVACÍ SMLOUVA 
 
 

kterou dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, uzavřeli tito účastníci: 
 
 
Město Lanškroun 
zastoupené starostou Mgr. Radimem Vetchým 
se sídlem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun  
IČO: 00279102  
 
na straně jedné jako dárce 
 
a 
 
Obec Mikulčice 
zastoupená starostou Ing. Bc. Josefem Dvořáčkem 
se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice 
IČO: 00285102 
 
na straně druhé jako obdarovaný 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí řeziva – trámů a prken v objemu 35 m³. 
 

 
II. 

Účel daru 

Dárce poskytuje obdarovanému dar za účelem pomoci při překonávání následků ničivého tornáda 
z června 2021. 
 
 

III. 
Způsob poskytnutí daru 

1) Předání a převzetí daru se uskuteční osobně, tzn. dárce dar předá a obdarovaný jej 
převezme, a to v den uvedený u podpisu smlouvy obdarovaným. 

2) Za obdarovaného převezme dar statutární zástupce obdarovaného.  
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IV. 
Přijetí daru 

1) Obdarovaný dar uvedený výše přijímá a prohlašuje, že bude využit výhradně pro účely 
specifikované v této smlouvě. 

2) Podle potřeby může obdarovaný přenechat část daru i jiné obci postižené krizovou situací 
uvedenou v článku II. 

 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1) Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich 

pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

2) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom. 

3) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv Ministerstva 

vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. 

4) Poskytnutí daru podle této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Lanškroun dne 30.06.2021 
usnesením č. 86/ZM/2021. 

 
V Lanškrouně dne      V Mikulčicích dne 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………..   ………………………………………………………….. 
dárce       obdarovaný 
Město Lanškroun   Obec Mikulčice 
zastoupené starostou  zastoupená starostou 
Mgr. Radimem Vetchým                 Ing. Bc. Josefem Dvořáčkem 
        
          


