
DAROVACÍ SMLOUVA  

uzavřená podle §2055 a násl. občanského zákoníku  

mezi 
 
1. TOS VARNSDORF a.s., IČ: 27327850, Říční 1774, 407 47 Varnsdorf  
     zast. Ing. Janem Rýdlem, statutárním ředitelem  
     jako dárce 
 
2. Město Varnsdorf, IČ: 00261718, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
    jednající Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou  
    jako obdarovaný 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:  
 

I. 
 
Dárce prohlašuje, že  je výlučným vlastníkem  projektové dokumentace na akci Mateřská 
škola Západní Varnsdorf , p.p.č. 2836/1, 2839/2, 2849/4, 2849/6, 2849/7 k. ú. Varnsdorf  
(dále „ projektová dokumentace“) vypracované zhotovitelem RG architects studio s.r.o.,  
IČ: 02096111. Projektová dokumentace je vypracována v úrovních:  
a) dokumentace na demolici stávajícího objektu  
b) dokumentace k územnímu řízení na stavbu mateřské školy 
c) dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu mateřské školy 
d) dokumentace dopravního řešení a rozhledových podmínek  
 

II. 
 
Projektovou dokumentaci, uvedenou v článku I., dárce touto smlouvou bezplatně převádí do 
vlastnictví obdarovaného a ten tento dar přijímá. Přijetí daru bylo schváleno usnesením ZM 
Města Varnsdorf na jednání dne 22. září 2016.  
 

III. 
 
Obdarovaný nabývá vlastnické právo  k daru  jeho převzetím, k němuž dojde ke dni podpisu 
této darovací smlouvy. Převzetí bude stvrzeno předávácím protokolem.  
 

IV. 
 
Obdarovaný dar použije pro podání žádosti o dotaci na výstavbu Mateřské školy Západní ul. 
Varnsdorf. Pokud obdarovaný dotaci obdrží či obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace a na 
základě této skutečnosti zahájí  výstavbu  předmětné mateřské školy, dárce se dále podpisem 
této smlouvy  zavazuje k tomu, že poskytne obdarované peněžní dar, a to ve výši spoluúčasti 
města na daném dotačním programu. V tomto případě bude mezi stranami uzavřena další 
darovací smlouva. Smluvní strany berou na vědomí, že tento závazek dárce má charakter 
smlouvy o budoucí smlouvě darovací.  
 
 
 



V. 

Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran a 
po schválení takové změny ZM , a to  formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. 

Smlouva byla vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dárce obdrží dva stejnopisy, 
obdarovaný jeden stejnopis. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.  
 
 
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 13.10.2016   Ve Varnsdorfu dne  12.10.2016 
 
 
dárce                                        obdarovaný  
 
 
 
 
 
.........................................    .................................................. 
TOS VARNSDORF a.s.                                             Město Varnsdorf 
Ing. Jan Rýdl                                                              Ing. Stanislav Horáček 
statutární ředitel                                                         starosta    
 


