č. sml. 22-04-14

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

David Škaroupka
nar. 10. 9. 1982
Kudrnova 44, 620 00 Brno

(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 movitým věcem:
Dva kusy dřevěných soch „Protiviroví andělé“, umělecké dílo, které zhotovil dárce (dále jen
„sochy“). Hodnota těchto soch byla dárcem vyčíslena na částku 200.000,- Kč za jednu sochu.
2. Obdarovaný sochy do svého vlastnictví přijímá.
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II.
Práva a povinnosti
Obdarovaný se zavazuje sochy umístit do vnitřních prostor ve své správě dle svého uvážení (budova
radnice, budova zdravotního střediska apod.) a zachovat trvalé označení soch popiskem s uvedením
autora a názvu díla.
Obdarovaný se zavazuje písemně informovat dárce o jakémkoliv plánovaném přemístění soch, a to
nejméně 30 dnů přede dnem přemístění. Přemístění soch bude vždy probíhat za přítomnosti dárce,
který se zavazuje poskytovat při tomto přemístění soch obdarovanému součinnost.
Sochy předal dárce obdarovanému před podpisem této smlouvy, což obě smluvní strany stvrzují
svými podpisy.
Dárce obdarovaného poučil o běžné údržbě soch (tj. použití suché čisté utěrky z mikrovlákna) a o
nevhodnosti vystavení soch vodě, vlhkosti a jakýmkoliv chemikáliím.
Obdarovaný se zavazuje nezasahovat do soch, tyto neupravovat ani nepověřit třetí osobu jejich
úpravou či změnou.
V případě potřeby vyzve obdarovaný dárce k opravě či obnovení povrchové úpravy soch.
V případě, že obdarovaný nebude mít dále zájem na vystavení soch v souladu s odstavcem 1 tohoto
článku smlouvy, či v případě porušení povinností dle této smlouvy ze strany obdarovaného
(zejména neinformování o přemístění soch, jejich nevhodné údržby či nevhodnému umístění,
zásahům do soch apod.) je dárce oprávněn požadovat vrácení daru. V takovém případě je
obdarovaný povinen vrátit dar do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy dárce k jeho vrácení
obdarovanému.

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 94/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 20. 4. 2022.
V Brně dne

V Brně dne

……………………………
dárce

……………………………
obdarovaný

