
 

 

Smlouva darovací  
číslo smlouvy: 0000821/2022/SS 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, 
dle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

1. Účastníci 
1.1. Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,  

identifikační číslo 002 37 051, daňové i.č. CZ00237051, 
ID datové schránky hqjb2kg, 
bankovní spojení XXX, 
zastoupené XXX, starostou, 
dále jen „dárce“ 
 

1.2. Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 
Hradec Králové 3, 
identifikační číslo 70890005, daňové i. č. CZ70890005, 
ID datové schránky dbyt8g2, 
bankovní spojení XXX, 
zastoupené Ing. Marianem Šebestou, generálním ředitelem, 
společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 
9473, 
dále jen „obdarovaný“ 

2. Předmět smlouvy 

2.1.  

Dárce touto smlouvou bezúplatně převádí obdarovanému: 
 
a) 

Projektovou dokumentaci (dále PD) na akci „Labe, Mělník – Protipovodňové opatření  II. etapa – pro-
jektová práce zpracovaného nad rámec zakázky. Tyto práce nebyly v objektové skladbě zakázky za-
dané ve výběrovém řízení Povodím Labe, státní podnik. 
Jedná se o tyto objekty: 
SO 2.5 čerpací stanice na Pšovce – doplnění hrazení pro provozní zkoušky čerpadel – zapracování do 
PD 
SO 2.10 sedimentační objekt na Pšovce – doplnění nového objektu (dva stupně PD) 
SO 03 Vinařství – posouzení požadované varianty v lokalitě Vinařství 
SO 03.5 PPO u domu XXX – posouzení dvou variant řešení dobudování PPO na pozemku pana XXX 
Zpracovala společnost Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3,  
na základě Smlouvy o dílo ev. č. 949/2018/SS ze dne 15.8.2018 (schváleno v RM č. 471/2018  dne 
4.6.2018). Cena díla 235 950,00 Kč. Souhlas s poskytnutím podlicence přiložena v příloze. 
b) 
PD zjednodušená Labe, Mělník  PPO II. etapa,   – změna řešení SO 03.5 a SO 04.6.  
Jedná se o tyto objekty: 
SO 03.5 zeď na pozemku XXX, které vycházejí z jednání s vlastníky pozemku. Změna se týká kon-
strukce železobetonové zdi doplněné mobilním hrazením. 
SO 04.6 úpravy na PPO loděnice Veslařského klubu - zjednodušená PD řeší napojení všech schodišťo-
vých ramen a přilehlé dlažby v souladu s novými výškovými parametry. 
Zpracovala společnost Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 -  
faktura č. 19100148 ze dne 30.8.2019 na částku 87 120,00 Kč 

 a obdarovaný tento dar  přijímá. 
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3. Účel daru 

3.1. Dar (PD) byl obdarovaným využit při realizaci stavby „Protipovodňové opatření I. + II. etapy“ 
v Mělníku. Vlastníkem stavby  je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. Akce je zrealizo-
vána, zkolaudována a zařazena do DHM. Smlouvou o smlouvě budoucí darovací bude, celá 
stavba „Protipovodňové opatření I. + II. etapy, darována Městu Mělník. 

3.2. Účelem smlouvy je sjednotit vlastnictví provedení stavby s vlastnictvím všech práv k PD. 

4. Veřejnoprávní povinnosti dárce 

4.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Mělníka ze dne 13.6.2022 
číslo usnesení 105/2022. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. 

5.2. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, 
pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, 
že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ 
zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 

5.3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ob-
čanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.  

5.4. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy 
učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných 
podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz 
toho smlouvu podepisují. 

5.5. Účastníci výslovně a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy v „Re-
gistru smluv“ umístěném na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz, postupem podle plat-
ného a účinného Metodického pokynu města Mělník č. 1/2015 a za podmínek a v souladu s pří-
slušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění. Účastníci berou na vědomí, že „Registr smluv“ je veřejně přístupný. 

5.6. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepova-
žují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakých-
koliv dalších podmínek. 

5.7. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků. 

5.8. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno. 

 

 

 

V Mělníku dne … 

XXX 
starosta města Mělník 
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V Hradci Králové dne … 

Ing. Marián Šebesta 
generální ředitel 


