Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

17

Příspěvek do 10. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.03.2022
Darovací smlouva na fenu křížence
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - darovací smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Jaroslava Hédlová

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Odbor investiční (dále jen OI) předkládá radě města ke schválení darovací smlouvu na šestiletou fenu
kříženého psa. Tento pes dříve patřil paní Kalinové, která byla hospitalizovaná a již se nevrátí. Pes byl
předán do psího penzionu Na Samotě, kde nemůže zůstat. Po dohodě s majitelkou penzionu bude
pes převezen paní Petře Dražilové do [osobní údaj odstraněn] na Strakonicku.
OI doporučuje radě města uzavření Darovací smlouvy na psa.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření darovací smlouvy s obdarovanou Petrou Dražilovou, [osobní údaj odstraněn] , 387 43
Bělčice ve věci bezplatného převodu vlastnického práva ke psu.
Termín plnění: 31.05.2022
Zodpovídá: Jaroslava Hédlová

Vytvořeno 13.04.2022 13:12:35
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DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „smlouva“)
mezi následujícími smluvními stranami:
společnost:

Město Kuřim

IČO:

00281964

sídlo:

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

zastoupená:

Dragem Sukalovským, starostou

(dále jen „dárce“)
a
jméno a příjmení:
bydliště:

Petra Dražilová

Blatenská 184, 387 43 Bělčice

(dále jen „obdarovaný“)
(společně dále též jako „smluvní strany“)

I.
Touto smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo ke psu charakterizovanému ve
článku II. této smlouvy na obdarovaného a obdarovaný tento dar od dárce přijímá s cílem zajistit
tak uvedenému psu jeho další život v řádných podmínkách odpovídajících jeho potřebám a
právním předpisům.
II.
Předmětem této smlouvy je pes, který je charakterizován následovně (dále jen „pes“):
Plemeno:
Pohlaví:
Stáří:
Barva:

kříženec
fena

6 let
černá

Váha:

20-25 kg

Případné další vhodné údaje:

kastrovaná

III.
Dárce prohlašuje, že je výhradním vlastníkem psa, že psa řádně nabyl do svého vlastnictví v
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a že je jakožto
výhradní vlastník oprávněn s tímto psem nakládat, zejm. jej převést do vlastnictví jiného.
IV.
Dárce se zavazuje spolu s předáním psa předat obdarovanému doklady psa (tj. očkovací průkaz,
průkaz původu, apod.) a zároveň dárce prohlašuje, že předané doklady jsou skutečně doklady
psa, který je předmětem této smlouvy, a nedošlo k jejich záměně za jiné. Dárce se dále zavazuje
ke sdělení veškerých jemu známých pravdivých informací o psu obdarovanému, tj. informací
o jeho původu, povaze, zdravotním stavu, apod. Dárce prohlašuje, že si je vědom skutečnosti,
že případné vědomé uvedení nepravdivých informací o zvířeti či jejich zatajení, jež by pro psa
v konečném důsledku znamenaly fatální či závažné zdravotní následky, může vést k vymáhání
nákladů, které obdarovanému vznikly v této souvislosti, po dárci, a k předání záležitosti
příslušným orgánům jako podnět k zahájení příslušného řízení.
V.
Dárce prohlašuje, že ze strany obdarovaného obdržel veškeré informace ohledně činnosti
obdarovaného, přičemž ke způsobu dalšího zacházení se psem, který je předmětem této
smlouvy, nemá výhrad. Dárce prohlašuje, že si je vědom, že pes přechází do vlastnictví
obdarovaného dočasně a nežli se rozhodne, jakým způsobem bude dále se psem naloženo, psa
umístí obdarovaný do domácnosti některé z osob pověřených obdarovaným. Dárce bere též na
vědomí, že obdarovaný ani další budoucí vlastník psa nemá povinnost poskytovat dárci jakékoli
údaje o psu.
VI.
Obdarovaný se zavazuje k tomu, že psa přijme, dále se o psa řádně postará a zajistí mu
vyhovující podmínky pro důstojný život a nutnou veterinární péči. Dále se obdarovaný zavazuje
k tomu, že okamžikem převodu vlastnického práva přebírá obdarovaný za psa plnou
odpovědnost vyjma okolností uvedených ve článku IV. této smlouvy.

VII.
K převodu vlastnického práva ke psu dochází v okamžiku jeho faktického předání dárcem
obdarovanému.
VIII.
Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci až dvě návštěvy darovaného psa za rok.
IX.
Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní
strany výslovně prohlašují, že základní podmínky smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních
stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím
obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle,
dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že
smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti,
které by smluvní strany neujednaly. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami, resp. podpisem poslední ze smluvních stran. Smlouva je uzavírána v
souladu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem. Smlouva je sepsána ve dvou
vyhotoveních, z nichž jedno obdrží obdarovaný a jedno dárce.
X.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání Rady města Kuřimi dne 30.03.2022.

V ……….….…..

dne

……………………..

Dárce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta
Město Kuřim

Obdarovaný: Petra Dražilová

