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DAROVACÍ SMLOUVA  
uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník,  

mezi smluvními stranami: 

 

Obec Nelahozeves 

se sídlem OÚ Školní č. p. 3, 277 51 Nelahozeves 

IČO: 00237094 

zastoupena Ing. Josefem Kebrlem, starostou  

(dále jen „dárce“) 

a 

Michaela Žambůrková 

bytem: Pod Strání 146, 277 51 Nelahozeves 

narozená: 27. 07. 1973 

(dále jen „obdarovaná“) 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Zastupitelstvo obce Nelahozeves na veřejném zasedání dne 16. 07. 2018 schválilo usnesení 

č. 3/7/2018, kterým rozhodlo o finanční výpomoci obdarované v důsledku požáru v její do-

mácnosti, při němž zcela vyhořelo 3. nadzemní podlaží obývané nemovitosti (dům na po-

zemku p.č. st. 211 v k.ú. Nelahozeves [702790].  

1.2. Podkladem rozhodnutí zastupitelstva obce o schválení daru byl soupis požárem zničených 

věcí.  Před uzavřením této smlouvy provedl dárce rovněž osobní ohledání vyhořelé nemovi-

tosti.  

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Dárce na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, daruje (bezúplatně odevzdává) 

obdarované z důvodu uvedeného v čl. I. finanční částku ve výši 60.000,00 Kč.  

2.2. Obdarovaná dar od dárce přijímá a souhlasí s tím, že jí bude vyplacen po podpisu této 

smlouvy v hotovosti. 



2 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí přísluš-

nými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

3.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 

ze smluvních stran.  

3.3. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 16. 07. 2018, usnesením 

č. 3/7/2018. 

3.4. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si 

smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají 

svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční pod-

pisy. 

 

 

V Nelahozevsi dne …………………… 

……………………………………………………………………. 

obdarovaná 

 

 

 

 

 

 

 

     V Nelahozevsi dne …………………… 

…………………………………………………………… 

za dárce 

 

Ing. Josef Kebrle  

starosta 

 


