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DAROVACÍ SMLOUVA
na bytové vybavení
dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:
Petra Kisovská

(dále také jako „Dárce")

jméno, příjmení: Ing. Lenka Alinčová starostka — Městská část Praha Kunratice

|č:00231134
Sídlem: K Libuši 7/10, Praha
(dále také jako „Obdarovaný")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu, a to ve smyslu
příslušných ustanovení právního řádu České republiky, zejména pak dle zákona č. 89/2012
Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále také jako „Smlouva“).

PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dárce převést na Obdarovaného vlastnická práva
kdaru specifikovaného vodst. 2. tohoto čl. Smlouvy a tento Obdarovanému fakticky

odevzdat, a zároveň závazek Obdarovaného dar dle odst. 2 tohoto čl. Smlouvy převzít do
svého vlastnictví, to vše za podmínek dále v této Smlouvě stanovených.
1.2. Dárce prohlašuje, že je vlastníkem níže specifikovaného bytového vybavení:

NBSS64 — Autom. Pračka AEG
(dále ta ké ja ko „Bytové vybavení")
1.3. Dárce seznámil Obdarovaného se stavem Bytového vybavení. Obdarovaný potvrzuje, že si
Bytové vybavení prohlédl a je seznámen sjeho faktickým stavem. Kodstranění všech
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pochybností Dárce prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy na Bytovém vybaveníváznou
tyto technické závady, jež jsou Obdarovanému známy:
i.
1.4. Dárce převádí touto Smlouvou bezplatně svá vlastnická práva k Bytovému vybavení, včetně
všech jeho součástí a příslušenství, na Obdarovaného. Obdarovaný pak toto Bytové

vybavení přijímá do svého vlastnictví.

PROHLÁŠENÍ STRAN
2.1. Uzavření této Smlouvy a plnění z ní vyplývající ze strany Dárce není v rozporu se zákonem,
či
jiným právním předpisem, rozsudkem či rozhodnutím jakéhokoliv soudu, správního
arbitrážního orgánu, vztahujícího se na Dárce, a není v rozporu ani neporuší žádný smluvní

nebo jiný vztah, jehož je Dárce účastníkem nebo stranou;
2.2. Dárce nepotřebuje žádné povolení, zmocnění, rozhodnutí či souhlas jakéhokoliv správního
orgánu, úřadu nebo jiné třetí osoby k uzavření této Smlouvy;
2.3. Převáděné Bytové vybavení nebylo vloženo jako vklad do obchodní společnosti nebo
družstva, je prosto práv či nároku třetích osob;
2.4. Dárce nenív prodlení s plněním svých daňových ani jiných obdobných povinností vůči státu
a převáděné Bytové vybavení není předmětem insolvenčního nebo jiného podobného
řízení, řízení o výkonu rozhodnutí soudu nebo správního orgánu;
2.5. Vůči Dárci není zahájeno insolvenční řízení, výkon rozhodnutí ani exekuce a nejsou splněny

podmínky pro jejich zahájení;
2.6. Dárce seznámil Obdarovaného se stavem Bytového vybavení, uvedeného v článku |. této
Smlouvy. Obdarovaný potvrzuje, že si Bytové vybavení prohlédl a je seznámen sjejím

faktickým stavem.
2.7. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že nabytí dle této Smlouvy je nabytí příležitostné
v úhrnu nepřesahující 15.000,-Kč vjednom zdaňovacím období. Z toho důvodu dle zák. č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, nebude Obdarovaný po převodu

Bytového vybavení platit daň z příjmů.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ BYTOVÉHO VYBAVENÍ
3.1. Smluvní strany se dohodly, že Bytové vybavení včetně veškerého příslušenství bude
Obdarovanému předáno ke dni podpisu této Smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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4.1. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
4.2. Tato Smlouva smí být měněna či doplňována po dohodě Smluvních stran výhradně
písemnými dodatky, na nichž bude podpis Smluvních stran zachycen na jedné listině.
4.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze
Smluvních stran, a jedno vyhotoveníje určeno pro účély evidence Centra sociálních služeb
Praha, příspěvkové organizace, střediska Nábytkové banky.
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé
a svobodné vůle, a nikoliv tísně či nápadně nevýhodných podmínek, připojují níže své
podpisy.
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V Praze dne 7322 ...............

Za Dárce:

Za Obdarovaného:

Jméno, příjmení
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Jméno, příjmení
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V Praze

Datum: 4.3.2022

'

Já, Ing. Lenka Alinčová —starostka Městské části — Praha Kunratice jsem byl/la poučen/na
, že

elektrospotřebiče nejsou zrevidované, avšak
na svou žádost a zodpovědnost si elektrospotřebič/če beru

NBSS64 — Autom. Pračka AEG

V případě, že by byl elektrospotřebič vadný nebo mi způsobil škodu na majetku, nesu sí sám/sama za
elektrospotřebič zodpovědnost.

Podpis:

