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DAROVACÍ SMLOUVA
Městská část Praha-Zbraslav
IČ:
002 41 857
se sídlem:
Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha-Zbraslav
jednající:
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka městské části
dále jen:
„dárce“ - na straně jedné
a
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav
IČ:
673 62 800
sídlo:
Žitavského 571, Zbraslav, 156 00 Praha-Zbraslav
jednající:
Tomáš Růžička, starosta sboru
dále jen:
„obdarovaný“, na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto darovací
smlouvu:
I.
1.

Obdarovaný je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jehož
předmětem činnosti a cílem je dle jeho stanov mimo jiné spolupůsobit při vytváření
podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při
poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v
nebezpečí život, zdraví, dále vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží a
podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů.

2.

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem požární automobilové cisterny tovární
značky Tatra T2-148 P, reg. zn. AK 67-39, jejíž cena byla znaleckým posudkem
č. 180/61/2018 číslo 180/61/2018, ze dne 23. 8. 2018, zpracovatel Ing. Zbyněk Meškán,
MBA, znalec z oboru ekonomika, odvětví, ceny a odhady, spec: motorových vozidel,
IČ: 671 41 048, stanovena ve výši 163.000 Kč (dále jen „předmět daru“).

3.

IČ:
DIČ:

Technická specifikace předmětu daru:
Značka a typ vozidla:

TATRA T2-148 P

Druh vozidla:

cisternová automobilová stříkačka

Technický průkaz série, číslo:

AG 638729

Osvědčení o TP platné do:

platnost neomezena

Výr. číslo vozidla / rok výroby:

97149-47 /1981

002 41 857
CZ00241857

Bankovní spojení: 19-2000865329/0800
IDDS:
zcmap6w

VIN / rok výroby:

97149-47 /1981

Druh karoserie:

speciální, požární

Výr. číslo motoru / rok výroby:

Neevidováno

Obsah, druh, výkon motoru:

12 667 cm3, vznětový, 157 kW 11.00R20TT
KAMA I-68A 150/146K

Druh a rozměr pneu prvomontáže
Schválené změny proti pův. typu dle TP:

Xxxxxxxxxxxxx

Registrační značka Datum prvního
uvedení do provozu:

AK 67-39 10.11.1981

Vlastník vozidla:

Městská část Praha – Zbraslav

Počet předchozích držitelů:

2

Stav počítače ujetých kilometrů:

24 500

Údaje o počtu ujetých kilometrů dle
sdělení vlastníka:

24 500

Barva vozidla:

Červenobílá

II.
1.

Na základě této smlouvy daruje dárce předmět daru obdarovanému.

2.

Obdarovaný prohlašuje, že předmět daru přijímá a nabývá jej do svého výlučného
vlastnictví.

3.

Při podpisu této smlouvy byly obdarovanému předány veškeré doklady a klíče od
předmětu daru, což obdarovaný podpisem této smlouvy stvrzuje.

4.

Obdarovaný prohlašuje, že je seznámen s technickým stavem daru, o kterém se sám
osobně přesvědčil.

5.

Obdarovaný se zavazuje do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy na základě plné
moci, kterou mu dárce udělí, zaregistruje změnu vlastníka k předmětu daru (přepis
vozidla) v registru motorových vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb.

6.

Obdarovaný je povinen neprodleně po uzavření této smlouvy sjednat k předmětu daru
pojištění z odpovědnosti provozu vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Obdarovaný se zavazuje použít předmět daru v souladu se svými stanovami pouze
k účelu uvedenému v čl. I odst. 1 této smlouvy.
III.

IDDS:
IČ:

zcmap6w
002 41 857

Bankovní spojení:
DIČ:

9021-2000865329/0800
CZ00241857

1.

Pokud některé vztahy účastníků nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, řídí se práva
a povinnosti smluvních stran dle ustanovení občanského zákoníku.

2.

Změny a doplňky mohou být činěny pouze písemnými dodatky na základě dohody
účastníků.

3.

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž dárce
i obdarovaný obdrží jedno vyhotovení.

4.

Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

5.

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným,
platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena.
Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení
nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

6.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí
obdarovaný.

7.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru
smluv.

8.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu
porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné
a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Praha-Zbraslav dne: ……………

Praha-Zbraslav dne: ……………

dárce:

Obdarovaný:

Ing. Zuzana Vejvodová,
starostka Městské části Praha-Zbraslav

Tomáš Růžička,
starosta sboru

IDDS:
IČ:

zcmap6w
002 41 857

Bankovní spojení:
DIČ:

9021-2000865329/0800
CZ00241857

