
Příloha č. 7 Zápisu z 52/VIII. schůze Rady MČ Brno-Tuřany 

č. sml. 20-04-32 

 

Darovací smlouva 
uzavřená dle ust. § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

Na straně dárce:  

 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

na straně obdarovaného: statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany 

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta  

Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

IČ: 44992785-22 

 

(dále jen „obdarovaný“)       

 

uzavírají tuto darovací smlouvu: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí obdarovanému vlastnické právo k movité věci:  

 

Stárkovské „právo“ (dále jen „stárkovské právo“), které měl pan … jako součást kroje na hodech 

v Tuřanech v roce 1951, viz nápis a znak Sokolstva. Barevné stužky na právu jsou ozdobou 

z velikonočních mrskaček, vyšívala je paní …. Fotografie tohoto stárkovského práva tvoří 

nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Hodnota tohoto stárkovského práva byla 

stanovena soudním znalcem PhDr. Vlastou Svobodovou CSc., M.A., na částku 400,- Kč. 

 

2. Obdarovaný stárkovské právo do svého vlastnictví přijímá. 

 

II. 

Práva a povinnosti 

1. Obdarovaný se zavazuje stárkovské právo trvale umístit do tuřanské muzejní sbírky v budově 

radnice městské části Brno-Tuřany na Tuřanském nám. 1 vedle jiných exponátů, dokumentujících 

historii tuřanských lidových slavností: hodů, ostatků, krojů aj. Stárkovské právo bude umístěno za 

skleněnou přepážkou tak, aby se nemohlo stát předmětem odcizení nebo poškození. Na 

informační tabulce bude uvedeno: „Stárkovské právo pana … z roku 1951.“ 

2. Stárkovské právo předá dárce obdarovanému do tří dnů od podpisu této smlouvy v sídle 

obdarovaného. Obdarovaný následné bez zbytečných průtahů umístí stárkovské právo do muzejní 

sbírky dle odst. 1 tohoto článku. 

3. V případě, že obdarovaný nesplní podmínky dárce dle této smlouvy, vyhrazuje si právo na 

vrácení daru. Obdarovaný je povinen dar vrátit do tří dnů od písemné výzvy dárce, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. V případě zrušení tuřanské historické muzejní sbírky (případně dotčené expozice) se obdarovaný 

zavazuje stárkovské právo bezplatně převést do sbírek Etnografického ústavu Moravského 

zemského muzea v Brně, Kobližná 1, 659 37 Brno, případně jeho právnímu nástupci. 

 

III. 

Ostatní ujednání 

1. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. 



3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a že nebyla 

uzavřena za jednostranně výhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

Doložka 
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

Tato smlouva byla schválena na 52/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 5. 10. 2020. 

 

 

 

V Brně dne       V Brně dne  

 

 

 

 

……………………………                 …………………………… 

                 dárce                                                                                           obdarovaný  


