DAROVACÍ SMLOUVA
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2055 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský
zákoník“), tyto smluvní strany:
Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1
IČ: 00075370
se sídlem alej svobody 60, 323 00 Plzeň
zastoupené Mgr. Miroslavem Brabcem,
starostou Městského obvodu Plzeň 1
(dále jen „dárce“)
a
Vlastníci rodinného domu Pod Záhorskem 22/1, Plzeň
pan Ing. Aleš Bukovský, bytem Klatovská ulice 56/384, 321 00 Plzeň-Litice
pan Pavel Bukovský, bytem Olšová 959/15, 326 00 Plzeň
(dále též jen „obdarovaní“).
Článek I.
1. Obdarovaní prohlašují, že jsou vlastníky mimo jiné nemovité věci pozemku parc.
č. 11731/1, jehož součástí je budova s číslem popisným, rodinný dům č. p. 22, nacházející
se v k. ú. Plzeň na adrese Pod Záhorskem 22/1 (dále jen „rodinný dům Pod Záhorskem 1 v
Plzni“), přičemž každý z obdarovaných vlastní jednu ideální polovinu z celku. Na zdi
rodinného domu Pod Záhorskem 1 v Plzni se nachází pamětní deska odhalená dne
24. října 1997, která se vztahuje k historické události z druhé světové války a nese tento
nápis: „V tomto domě, v rodině policejního inspektora Václava Krále, nalezli po nočním
seskoku ze dne 29. prosince 1941 svůj první dlouhodobý úkryt čs. vojáci –
parašutisté skupiny Anthropoid z Londýna rotmistři Jozef Gabčík a Jan Kubiš, pověřeni
nesnadným úkolem odstranit kata českého národa zastupujícího říšského protektora
v Čechách a na Moravě, generála policie SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha.
Za přechovávání národních mstitelů byla rodina Václava a Pavly Králových i se
sedmnáctiletou dcerou Helenkou Královou umučena nacisty dne 24. října 1942 v KT
Mauthausen“.
2. Dárce prohlašuje, že na základě Smlouvy o dílo č. 2014/003451 uzavřené dne 24. 7. 2014
se zhotovitel ze smlouvy o dílo (Otakar Příhoda – ArtMetal, se sídlem Praha, Radlická 95,
PSČ 150 00, IČ 14987929) zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro
dárce jako objednatele ze smlouvy o dílo výrobu 2 ks bust parašutistů z druhé světové
války Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, které budou umístěny na zdi domu Pod Záhorskem 1
v Plzni, a dárce jako objednatel ze smlouvy o dílo se zavázal zaplatit zhotoviteli za řádně
provedené dílo sjednanou cenu za dílo. Na základě smlouvy o dílo se dárce jako
objednatel ze smlouvy o dílo stane vlastníkem 2 ks bust parašutistů z druhé světové války
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Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, které budou umístěny na zdi rodinného domu
Pod Záhorskem 22/1 v Plzni (dále také jen „dar“).
3. Dárce se touto smlouvou zavazuje obdarovaným, každému z nich jednu ideální polovinu
z celku, dar bezplatně převést do vlastnictví, jakmile mu budou busty parašutistů z druhé
světové války podle smlouvy o dílo předány zhotovitelem ze smlouvy o dílo, nejpozději
však do 14 dnů a obdarovaní nabídku přijímají. Celková hodnota daru činí ke dni předání
100.000,- Kč (slovy stotisíckorunčeských).
4. Dárce prohlašuje, že dar má ke dni 4. 9. 2014 podobu hrubého odlitku tak, jak dokládá
příloha č. 1 této smlouvy.
Článek II.
1. Obdarovaní se zavazují ponechat dar umístěný na zdi rodinného domu
Pod Záhorskem 22/1 v Plzni. V této souvislosti se dále zavazují dar nezcizit, nezatížit ani
nepřenechat k užívání jiné osoby. Dále se zavazují v případě, že nemovitou věc, na které
se nachází rodinný dům Pod Záhorskem 1 v Plzni, zcizí, zavázat případného nabyvatele ke
shora uvedenému. Tento závazek se vztahuje i k případnému přechodu nemovité věci
(kupříkladu v rámci dědictví).
2. V případě zcizení jsou obdarovaní povinni předem vyrozumět dárce a hodnověrně doložit,
že k uvedenému zavázali i budoucího případného nabyvatele.
3. Porušení jakékoli z povinností obsažených v bodu 1. a 2. tohoto článku této smlouvy je
považováno za porušení povinností podstatným způsobem. V případě porušení jakékoli
z povinností obsažených v bodu 1. a 2. tohoto článku této smlouvy je dárce oprávněn od
této smlouvy odstoupit.
Článek III.
O předání daru bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany této
smlouvy.
Článek IV.
1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či
jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v
příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na
platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany této
smlouvy se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo
nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce
podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
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2. Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
3. Dárce prohlašuje, že o uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 1 usnesením č. .... ze dne 17. září 2014.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými a číslovanými dodatky, které
jsou nedílnou součástí této smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
7. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Příloha č. 1: Hrubý odlitek bust ze dne 4.9.2014

V Plzni dne ………..2014

V Plzni dne ………..2014

……………………………………...
Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

……………………………………
Ing. Aleš Bukovský

……………………………………
Pavel Bukovský
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