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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

30.03.2020

Datum projednání v RM 06.04.2020
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Odbor rozvoje města

-

Zpracoval

Kateřina Racková

Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

Darovací smlouva – odrazové zrcadlo v ul. Sportovní

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
předloženou darovací smlouvu „Odrazové zrcadlo v ul. Sportovní“.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
SVJ Sportovní 496 – 497 na své náklady osadí dopravní odrazové zrcadlo v ul. Sportovní, proti
výjezdu z ul. Junáků. Rozhledové poměry při výjezdu z ul. Junáků do ul. Sportovní (od č.p. 496 –
497) jsou sníženy díky nevhodnému umístění zděného místa pro komunální odpad SVJ Sportovní
496 – 497. Pozemek kde bude zrcadlo umístěno je v majetku města Trutnova. Po samotné
instalaci daruje SVJ Sportovní 496 - 497 odrazové zrcadlo do majetku města s tím, že bude město
samozřejmě do budoucna nejenom vlastníkem, ale také správcem (údržba, výměna při poškození
atd.).
Přílohy:
Darovací smlouva

Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne:
Datum: 24.03.2020

JUDr. Jana Hronešová

Podpis vedoucího odboru:
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Darovací smlouva
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2055
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Dárce:

Společenství vlastníků jednotek Sportovní č.p. 496, 497, Trutnov 3
Sídlo: Sportovní 496, Poříčí, 541 03 Trutnov
zastoupené předsedou výboru Ing. Janem Adámkem a členem výboru
Rudolfem Golíkem,
IČO 28807430
dále jen „dárce“

2. Obdarovaný:

Město Trutnov
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov
bankovní spojení: KB Trutnov, č. ú. 19-124601/0100
IČ: 00278 360
DIČ: CZ 00278 360
zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem
dále jen „obdarovaný“

Článek I.
Předmět darovací smlouvy
1. Dárce čestně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věci - odrazového zrcadla o
rozměrech 800 mm x 600 mm s instalačním sloupkem v celkové hodnotě 8 016,25 Kč
vč. DPH (slovy: osmtisícnulašestnáct korun českých, 25 hal.), instalované na p.p.č.
203/5 v k.ú. Poříčí, dle platného rozhodnutí o stanovení místní úpravy na pozemní
komunikaci Sportovní, proti výjezdu z ul. Junáků, dále též „předmět daru“ nebo „dar“.
2. Touto darovací smlouvou daruje dárce obdarovanému předmět daru specifikovaný
v bodě 1 tohoto článku a obdarovaný tento dar přijímá.
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Článek II.
Ostatní ujednání
1. Dárce zajistil nákup odrazového zrcadla a jeho instalaci na pozemku p.č. 203/5 v k.ú.
Poříčí, dle rozhodnutí o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Sportovní, vydaného Městským úřadem Trutnov, Odborem výstavby, oddělením
silničního hospodářství a dopravy dne 13.01.2020, pod č.j.: MUTN 3758/2020.
2. Obdarovaný potvrzuje, že je seznámen s hodnotou daru a po podpisu této smlouvy
přejde na obdarovaného spolu s vlastnictvím daru také správa a údržba odrazového
zrcadla.

Článek III.
Závěrečná ujednání
1.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a
že tato smlouva byla ujednána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

2.

Smlouva byla uzavřena
…….. ze dne 06.04.2020.

3.

Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech o dvou stranách
textu na samostatných listech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží dárce a po třech
stejnopisech obdarovaný.

na

základě

usnesení

Rady

města

Trutnova č.

V Trutnově dne ………

Dárce:

Obdarovaný:

………………………………...
Ing. Jan Adámek
předseda výboru

..……………………………
Mgr. Ivan Adamec
starosta

……………………………...
Rudolf Golík
člen výboru
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