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Smlouva darovací
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů
Město Trutnov
se sídlem: Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360, DIČ CZ00278360
zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
(dále jen dárce)
a
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234, DIČ CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem
(dále jen obdarovaný)
(společně dále jako smluvní strany)
I.
Dárce je investorem stavby “Rekonstrukce ulice Skřivánčí“ v žkm 1,104 regionální dráhy
Trutnov hl. n. – Svoboda nad Úpou, železniční přejezd P 4788, při které se jednalo mj. o
úpravu stávajícího železničního přejezdu včetně přeložek drážních sítí, úpravy přejezdového
zabezpečovacího zařízení a odvodnění z důvodu rozšíření navazující silnice.
Smluvní strany uzavřely dne 29. 1. 2015 Smlouvu o budoucí darovací smlouvě.
Předmět daru byl realizován na základě stavebního povolení vydaného Drážním úřadem,
sekce stavební – oblast Praha, č.j. DUCR-23925/15/Lh, ze dne 27. 4 2015. Předmět daru plně
respektuje podmínky stanovené ve Stanovisku ke stavebnímu řízení, vydaném Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací, Oblastním ředitelstvím Hradec Králové (OŘ
Hradec Králové), č.j. 18655/14-OŘ HKR-150 ze dne 11.9.2014.
Předmět daru je postaven v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Skřivánčí“ na pozemku parc. č.
2186 v k. ú. Trutnov, ve vlastnictví ČR, se kterým má právo hospodařit budoucí obdarovaný.
Stavba „Rekonstrukce ulice Skřivánčí“ byla financována z vlastních prostředků dárce.
II.
Předmětem daru jsou:
-

SO 652 – Přeložka kabelů SŽDC,
SO 653 – Stavební úpravy železničního přejezdu SŽDC,
SO 654 – Úprava propustků železničního přejezdu,
SO 655 – Zabezpečovací zařízení.

Strana 1 (celkem 3)

S 45889/2016- SŽDC-031

III.
Zkušebního provoz na předmět budoucího daru dle čl. II. smlouvy byl zaveden Drážním
úřadem, sekce stavební – oblast Praha, č.j. DUCR-65373/16/Bn ze dne 21. 10. 2016.
Dárce předal pověřenému správci obdarovaného, OŘ Hradec Králové předmět daru do správy
a údržby na základě Předávacího protokolu ze dne 31.10.2016.
Přehled předložených dokladů je uveden v Zápise z jednání o zavedení zkušebního provozu
ze dne 21. 10. 2016.
Kolaudační souhlas byl Drážním úřadem, sekce stavební – oblast Praha vydán pod č.j. DUCR
…/bude doplněno po kolaudaci stavby/....
K fyzickému předání a převzetí předmětu daru dojde mezi dárcem a pověřeným správcem
obdarovaného, OŘ Hradec Králové, na základě Předávacího protokolu, který bude podepsán
na základě výzvy dárce nejpozději do 1 měsíce od uzavření smlouvy darovací.
Návrh Předávacího protokolu předloží obdarovaný. V předávacím protokolu budou uvedeny
doklady, které dárce předloží pověřenému správci obdarovaného, OŘ Hradec Králové, podle
jeho požadavků.
Obdarovaný převezme předmět daru specifikovaný v čl. II. smlouvy do práva hospodařit
neprodleně po podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
Předmět daru dle čl. II. včetně všech součástí a příslušenství bude dárcem předán
obdarovanému dle smlouvy, a to bez dluhů, zástavního práva a jiných právních povinností.
Dárce současně s podpisem Předávacího protokolu převede na obdarovaného veškerá práva ze
záruk vůči dodavateli stavby. Nebezpečí škody přejde na obdarovaného protokolárním
převzetím předmětu daru.
Kontaktní osoba za dárce:
…/bude doplněno po kolaudaci stavby/....tel.: …………….., e-mail:………………………..
Kontaktní osoba za obdarovaného:
…/bude doplněno po kolaudaci stavby/....tel.: …………….., e-mail:………………………..

IV.
Dárce ponese veškeré náklady, které s převodem vlastnického práva případně vzniknou.
Hodnota předmětu daru vedená v účetnictví dárce je 4.488.288,45 Kč včetně DPH.
V.
Smluvní strany se zavazují k poskytnutí vzájemné součinnosti při realizaci stavby a budoucím
předání a převzetí předmětu daru dle čl. II. smlouvy.
Právní vztahy mezi darujícím a obdarovaným, které vyplývají z této smlouvy a nejsou v ní
upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě musí být provedeny formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, jež se stanou součástí této smlouvy.
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Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné
vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž dva stejnopisy náleží dárci, jeden
stejnopis náleží obdarovanému.
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnov dne 26.06.2017 usnesením
č…….

V Trutnově ……………………

………………………………………
Mgr. Ivan Adamec
starosta města
dárce

V Praze dne ………………………

……………………………………
Ing. Pavel Surý
generální ředitel
obdarovaný
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