
DAROVACÍ SMLOUVA 
podle § 628 a násl. Občanského zákoníku 

 
 

 
Město Litoměřice 
IČ : 00263958 
DIČ: CZ00263958 
sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
(jako dárce) 
 
a 
 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 
příspěvková organizace 
IČ: 0083259 
DIČ: CZ 0083259 
sídlo: Michalská 29/7, 412 01  Litoměřice 
zastoupená ředitelem PhDr. Janem Štíbrem 
(jako obdarovaný) 
 

 
uzavírají tuto darovací smlouvu : 

 
I. 

 
Dárce je výlučným vlastníkem těchto movitých věcí:  
 
- Plastika Dílo Praha inv.č. 8600280335 1 ks  cena 2.250,- Kč 
 
- Objekt kulatý  inv.č. 8600280336 1 ks cena 4.000,- Kč  
 
 
 

II. 
 

Dárce seznámil obdarovaného se stavem movitých věcí uvedených v článku I. této darovací 
smlouvy a zároveň prohlašuje, že není v nakládání s těmito věcmi omezen žádnými právy 
třetích osob ani jinými právními povinnostmi.  
Obdarovaný potvrzuje, že si movité věci, které jsou předmětem daru prohlédl a seznámil se  
s jejich stavem. V současné době jsou tyto věci umístěny na adrese: Výstaviště Zahrada Čech, 
Na vinici 13, Litoměřice. 
 
 

III. 
 

Dárce daruje obdarovanému movité věci popsané v článku I. této darovací smlouvy a 
obdarovaný tento dar přijímá. Obdarovaný se stává vlastníkem předmětu daru jeho 
převzetím. 
 
 



IV. 
 

Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, potvrzuje, že tato darovací smlouva byla uzavřena po splnění všech zákonných 
podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu, tj. že byla 
schválena Radou města Litoměřic dne ...2013 pod bodem usnesení č. ….  
 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, touto 
doložkou ve smyslu příslušných ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, potvrzuje, že tato darovací smlouva byla uzavřena po splnění 
všech zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu. 
 
 

V. 
 

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý z účastníků obdrží jeden. 
 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
 
 
 
 
V Litoměřicích dne …….2013     V Litoměřicích dne …….2013  
 
 
 
 
 
...................................................       ................................................. 
          Město Litoměřice                       Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice,  
       zastoupené starostou                                           příspěvková organizace   
  Mgr. Ladislavem Chlupáčem                                    zastoupená ředitelem  
                                                   PhDr. Janem Štíbrem 
 
 


