DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
k smluvnímu jednání oprávněn: vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB
IČO: 44992785
(dále jen „dárce”)
a
Sdružení vlastníků Merhautova 70
právní forma: společenství vlastníků jednotek
se sídlem Merhautova 948/70, 613 00 Brno
zastoupená předsedou výboru Ing. Otakarem Šiškou
IČO: 29190801
(dále jen „obdarovaný”)

II.
Předmět smlouvy
2.1

Dárce se zavazuje na základě této smlouvy bezplatně převést do vlastnictví obdarovanému věcný
dar – 9 ks regálů, inv.č. 20028004074 - 20028004080 (původní inv.č. 853/4c – 859/4c),
20028004087 - 20028004088 (původní inv.č. 866/4c – 867/4c), v evidenci majetku vedeno
v pořizovací hodnotě z roku 1991 á 1.407,- Kč, tj. celková pořizovací hodnota 12.663,- Kč.

2.2

Obdarovaný věcný dar dle bodu 2.1 přijímá a zavazuje se ho převzít pro potřeby Sdružení vlastníků
Merhautova 70.

2.3

Místem předání a převzetí věcného daru je objekt Merhautova 70, Brno.

III.
Termín plnění
3.1

Dárce se zavazuje, že předmět smlouvy bude obdarovanému předán do 14ti dnů ode dne
podpisu této smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení
4.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

4.2

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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4.3

Dárce je povinen poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.4

Dárce smlouvu zveřejní v registru smluv Ministerstva vnitra ČR zřízeném na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších přepisů.

4.5

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V.
Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na jeji schůzi č. R8/188 konané dne 15. 12. 2021

V Brně dne 28. 12. 2021

V Brně dne 29. 12. 2021

Dárce:

Obdarovaný:

……………………………….
Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB

..………………………………
Ing. Otakar Šiška
předseda výboru Společenství vlastníků
Merhautova 70
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