Darovací smlouva
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
IČ: 75084911 DIC: CZ75084911
zastoupená: Ing. Ivanem Matulíkem, ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava
dále jen „dárce“
a
Název/Jméno, příjmení………
se sídlem/trvalé bydliště ………
IČ nebo RČ ………, DIČ ………
Telefon:
e-mail:
dále jen „obdarovaný“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto
darovací smlouvu (dále jen „smlouva“).

Článek I.
1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí - souboru kancelářského
nábytku, jehož přesná specifikace, včetně pořizovací ceny, je obsažena v příloze č. 1,
která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „movitý majetek“).
Soubor
kancelářského nábytku je umístěn na adrese: Jeremenkova 1211/40b, Olomouc.
2. Dárce dále prohlašuje, že shora uvedený movitý majetek již k výkonu své činnosti
nepotřebuje a má v úmyslu jej jako nadbytečný a neupotřebitelný majetek zcizit. Záměr
darování nadbytečného a neupotřebitelného kancelářského majetku byl zveřejněn na
úřední desce dárce dne 11. 1. 2021.
Článek II.
1. Dárce touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých bezplatně převádí své
vlastnické právo k movitému majetku uvedenému v čl. I této smlouvy obdarovanému
a obdarovaný tento movitý majetek za podmínek ve smlouvě dohodnutých do svého
výlučného vlastnictví přijímá.

2. Dárce prohlašuje, že darovaný movitý majetek není zatížen jakoukoliv právní vadou nebo
právem třetí osoby.
3. Obdarovaný prohlašuje, že je mu znám stav darovaného movitého majetku, který
odpovídá míře obvyklého používání a opotřebení.
Článek III.
1. Vlastnické právo k darovanému movitému majetku obdarovaný nabývá okamžikem jeho
převzetí. O předání a převzetí movitého majetku bude mezi smluvními stranami sepsán
protokol.
2. Obdarovaný se zavazuje, že v termínu od 25. 1. 2021 do 27. 1. 2021 převezme veškerý
darovaný movitý majetek a na své vlastní náklady si jej odveze.
3. V případě, že obdarovaný veškerý darovaný movitý majetek nepřevezme v termínu
stanoveném v předchozím odstavci, obdarovaný se zavazuje zaplatit dárci smluvní
pokutu ve výši 8 000 Kč (slovy: osmtisíckorun českých).
Článek IV.
1. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených jinak platí ustanovení
Občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných
smluvními stranami.
3. Pokud bude kterékoliv ustanovení této smlouvy považováno za nezákonné, neplatné
nebo nevymahatelné, ať již zcela nebo jen z části, tato smlouva bude nadále platit ve
všech ostatních ustanoveních a ve zbytku dotčených ustanovení. Smluvní strany nahradí
ustanovení, pokládané za neplatné, platným ustanovením, obsahem nejbližším
ustanovení považovanému za neplatné.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními účastníky a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž dárce obdrží dvě a obdarovaný
jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu
§ 504 Občanský zákoník.

7. Dárce si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu v souladu s právními předpisy.
Obdarovaný souhlasí se zveřejněním svých údajů v rámci splnění povinnosti
prodávajícího uveřejnit smlouvu v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli,
a shledali, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé vůli a zakládá právní následky,
jejichž dosažení svým jednáním sledovali, a proto ji níže, jako správnou podepisují.

V Olomouc dne .........................

…………………..…………..
dárce

………………………………..
obdarovaný

