Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

Číslo 338/57/2022
ze dne 25.3.2022

k uzavření Darovací smlouvy – dřevo na Dřevosochání v Klecánkách +
2 sochy pro veřejné prostranství v katastru obce Zdiby
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informace uvedené v důvodové zprávě a předložené znění Darovací smlouvy;

II. Rozhoduje
o uzavření Darovací smlouvy s Truhlář p. Busch Jan z Humbuk, z.s., IČO 22872418,
se sídlem Nám. Třebízského 657, 250 67 Klecany, ve znění uvedeném jako příloha
č. 1 tohoto usnesení;

III. Ukládá
starostce obce Zdiby uzavřít Darovací smlouvu ve znění dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Provede:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Přílohy č. 1:

návrh Darovací smlouvy

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 338/57/2022
Obec Zdiby předkládá návrh na darování kmenů listnatého tvrdého dřeva v množství 6 prmr při
ceně 950 Kč/prmr bez DPH, tj. v hodnotě 5 700 Kč bez DPH = 6 555 Kč včetně DPH.
Předmětný dar je vnímán jednak jako podpora místních aktivit (v daném případě dřevo sochání),
ale současně také jako součást zájmu obce na postupném zlepšování vzhledu obce spočívajícím
v revitalizaci jednotlivých místních parčíků a ploch veřejného prostranství (doposud spojené
především s výsadbou stromů, keřových skupin, ale i kvetoucích záhonů, umísťování laviček pro
odpočinek apod.), kdy v rámci tohoto daru budou následně ze strany obdarovaného dle přiložené
Darovací smlouvy darovány obci Zdiby 2 dřevěné sochy z akce Dřevosochání v Klecánkách (akce
proběhne poslední květnovou neděli r. 2022) jako dekorační solitéry pro umístění na veřejném
prostranství na katastru obce Zdiby.

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („občanský zákoník“) mezi:
Dárce:

Obec Zdiby

sídlo:

Průběžná 11, 250 66 Zdiby

zastoupený:

JUDr. Eva Slavíková, starostka obce

IČO:

00241032

DIČ:

CZ 00241032

bankovní spojení (č. účtu):
a
Obdarovaný:

Truhlář p. Busch Jan z Humbuk, z.s.

sídlo:

Nám. Třebízského 657, 250 67 Klecany

zastoupený:

Jan Busch

IČO:

22872418

Tel.:
1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí věcného daru – listnatého tvrdého dřeva
v množství 6 prmr (dále jako „Dar“) Obdarovanému. Touto Smlouvou tak Dárce převádí
bezplatně vlastnické právo k Daru na Obdarovaného.
1.2. Dárce výslovně prohlašuje, že mu svědčí vlastnické právo k Daru a je oprávněn
s předmětem Darem bez omezení nakládat.
1.3. Obdarovaný Dar přijímá a zavazuje se jej použít na akci Dřevosochání v Klecánkách (dle
předpokladu v termínu – květen 2022).
1.4. Dárce uvádí, že hodnota Daru činí 5.700, - Kč bez DPH, tj. 6.555, - Kč včetně DPH (pozn.
cena za 1 prmr činí 950,- Kč bez DPH).
1.5. Dar byl předán obdarovanému v den podpisu této Smlouvy.
2.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Obdarovaný se touto Smlouvou současně zavazuje poskytnout Dárci dvě dřevěné
sochy, zhotovené z Daru, k umístění na veřejném prostranství v katastru Dárce.
Vzezření sochy bude na téma zadané Dárcem, předpokládaná velikost soch je cca
1,2 m příp. vyšší (dle kvality dřeva). Sochy budou Obdarovaným poskytnuty Dárci do
5 pracovních dnů od uskutečnění akce Dřevosochání v Klecánkách, příp. pokud
z jakýchkoliv důvodů nedojde k uskutečnění této akce, resp. se nepodaří sochy
v průběhu akce pro Dárce zhotovit, budou sochy poskytnuty Dárce nejpozději do
30.6.2022. K převzetí soch dojde na základě předávacího protokolu podepsaného
oběma smluvními stranami.

2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ohledně darování soch dle odst. 2.1. této Smlouvy
má Dárce pozici Obdarovaného a Obdarovaný pozici Dárce, kdy předem daru jsou
sochy uvedené v odst. 1 této Smlouvy a konstatovaná hodnota tohoto předmětu daru
činí 6.555, - Kč.
3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Každá ze smluvních stran uzavřením této smlouvy uděluje výslovný a bezpodmínečný
souhlas se zveřejněním této smlouvy (např. na úřední desce nebo webových stránkách
obdarovaného nebo obce Zdiby) a se zpřístupněním skutečností uvedených v této
smlouvě bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek a souhlasí s poskytnutím
informací o této smlouvě a jejím obsahu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; to vše za dodržení právní úpravy
osobních údajů (tj. případné zveřejnění vyžadované právními předpisy bude provedeno
jen s jménem - bez dalších osobních údajů).
3.2. Tato Smlouva byla schválena usnesení rady obce Zdiby č. 338/57/2022 dne 25.3.2022.
3.3. Tato Smlouva může být rušena, měněna a doplňována pouze písemnou formou.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,
že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což smluvní
strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech.
Ve Zdibech, dne ……………………

V Klecanech dne ………………..

DÁRCE:

OBDAROVANÝ:

___________________________

___________________________

Obec Zdiby
JUDr. EVA Slavíková, starostka

Truhlář p. Busch Jan z Humbuk, z.s.
Jan Busch

