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název VIN Cena za kus vč DPH      registrace        stav km 
Akumoto 600 K40 LFYTBFZ14C1041053  38 054 Kč bez registrace           20      

Akumoto 600 L65 LFYTBJZ18C1072583 48 581 Kč 29.3.2012               698 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění 

Město Litoměřice 

IČO: 00263958 

sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou dále 

jen „obdarovaný“ 

a 

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. 

IČ : 00 526282 

se sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1 

zastoupený René Horejskem, dále jen „dárce“ 

uzavírají tuto darovací smlouvu: 

I. 

Dárce je výlučným vlastníkem těchto movitých věcí: 

 

II. 

Dárce seznámil obdarovaného se stavem movitých věcí uvedených v článku I. této darovací 

smlouvy a zároveň prohlašuje, že není v nakládání s těmito věcmi omezen žádnými právy 

třetích osob ani jinými právními povinnostmi. 

Obdarovaný potvrzuje, že si movité věci, které jsou předmětem daru prohlédl a seznámil se s 

jejich stavem. V současné době jsou tyto věci umístěné na adrese: U Terezínské křižovatky 

161, Litoměřice. 

III. 

Dárce daruje obdarovanému movité věci specifikované v článku I. této darovací smlouvy a 

obdarovaný tento dar přijímá.  
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IV. 

Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, potvrzuje, že tato darovací smlouva byla uzavřena po splnění všech zákonných 

podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání, tj. že byla 

schválena Radou města Litoměřic dne 22. 9. 2016 pod bodem usnesení č. 559/18/2016. 

Plnění z této smlouvy se považuje za bezúplatné plnění poskytnuté na účely ve smyslu 

ustanovení § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jeden. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

V Praze dne

 

 

 

  

 

 
 

V Litoměřicích dne 
 

Město Litoměřice                                                               Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. 

Mgr. Karel Krejza                                                             René Horejsek 


