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Smlouva o bezúplatném převodu 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2055 a následujících zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito  

smluvními stranami: 

 

 

 
Dárce:                                               město Cheb 

Sídlo:      náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

Telefon:    354 440 111 

IČO:      00253979   

DIČ:     CZ00253979 

Datová schránka:   a8gbnyc    

Zastoupený:    starostou Mgr. Antonínem Jalovcem  

Bankovní spojení:   Komerční banka Cheb a. s., pobočka Cheb 

Číslo účtu:    9005–528331/0100 

(dále jen Dárce) 

 

a 
   

Obdarovaný:    Komunitní centrum Chebsko z.s.  

Sídlo:     nám. Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb 

Telefon:    732 650 080 

IČO:      07652305  

Registrace ve spolkovém rejstříku:  vedený u Krajského soudu v Plzni L 9158  

 Zastoupený:    předsedou Janem Hamarem  

Bankovní spojení:   Fio Banka a. s. 

Číslo účtu:    2001718849/2010 

 (dále jen Obdarovaný) 

 

           

v následujícím znění: 

 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 
 

1. Dárce touto smlouvou bezúplatně převádí na obdarovaného movitou věc – 6 ks 

polohovacích lůžek označených v majetku jako „Pokojík CALMA s 

příslušenstvím“ (matrace, hrazda, noční stolek, zábrana), do výlučného vlastnictví 

obdarovaného a ten jej do svého vlastnictví přijímá. 

 

2. Účetní hodnota darované movité věci - 6 ks polohovacích lůžek označených 

v majetku jako „Pokojík CALMA s příslušenstvím“ (matrace, hrazda, noční stolek, 

zábrana), datum pořízení 17.10.2008 v ceně 26.361,46 Kč/1 ks, v celkové ceně 

158.168,76 Kč/6 ks. 
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Článek 2 
Prohlášení dárce 

 

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu smlouvy specifikovaném v čl. 

1 odst. 1 - 6 ks polohovacích lůžek označených v majetku jako „Pokojík CALMA 

s příslušenstvím“ (matrace, hrazda, noční stolek, zábrana). 

 

2. Dárce dále prohlašuje, že bezúplatný převod movité věci uvedené v čl. 1 odst. 1 do 

vlastnictví obdarovaného, byl schválen usnesením Zastupitelstva města Chebu  

č. 90/36/2022 dne 28.04.2022. 
 

 

 

Článek 3 
Prohlášení obdarovaného 

 

Obdarovaný prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem převáděné movité věci a tuto v tomto 

stavu přijímá. Nebezpečí škody přechází na obdarovaného převzetím věci. 

 

 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 

dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

 

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně 

ústním ujednáním se nepřihlíží. 

 

3. Tato smlouva se vyhotovuje v dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jeden 

stejnopis. 

 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

 

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 

smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 

výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

 

 

V Chebu dne:                                                                       V Chebu dne: 

 

 

-----------------------------------------           ------------------------------------------   

Dárce        Obdarovaný 

město Cheb       Komunitní centrum Chebsko z.s. 

zastoupené starostou       zastoupený předsedou 

Mgr. Antonínem Jalovcem     Janem Hamarem 


