
 

DAROVACÍ SMLOUVA  

NA ROZVOJ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY MĚSTA NOVÝ KNÍN 

uzavřená podle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

a dle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, obou v platném znění 

 

I. Smluvní strany 
 

Dárce:  jméno a příjmení:  ................................................................... 

   nar.    .......................................................... 

  trvale bytem:  .......................................................... 

  tel.    ........................................................... 

  mail:   ........................................................... 

 

Obdarovaný: Město Nový Knín 

  sídlem:   Náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín 

  IČO:    00242888 

  zastoupena:   Petrem Chmelíkem, starostou obce 

 

 

II. Preambule 
 

1) Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavebního pozemku č. parc. .......... v obci a k.ú. 

…………… (dále jen předmětná nemovitost) a že má v úmyslu na tomto pozemku vybudovat 

.......................................................... (dále jen stavební záměr dárce) a  napojit se na veřejnou 

infrastrukturu města Nový Knín. 

Pojem veřejné infrastruktury je definován ustanovením § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, v platném znění. 

Z tohoto důvodu má dárce zájem na řádné údržbě stávající veřejné infrastruktury a na jejím dalším 

rozšiřování o novou infrastrukturu nezbytnou k řádnému chodu města Nový Knín a k zabezpečení 

potřeb obyvatel obce a vlastníků nemovitostí v obci. 
 

2) Obdarovaný prohlašuje, že má v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem. Průběžně proto usiluje o zajištění 

oprav a údržby stávající veřejné infrastruktury v obci Řitka a o její rozvoj a rozšiřování o novou 

veřejnou infrastrukturu. 

 

III. Předmět smlouvy 
 

1) Dárce se tímto zavazuje darovat městu Nový Knín jakožto obdarovanému částku ................ Kč 

(slovy: .......................................................... korun českých) na opravy a údržbu stávající veřejné 

infrastruktury a/nebo na rozvoj nové veřejné infrastruktury města Nový Knín (dále jen na rozvoj 

veřejné infrastruktury města Nový Knín). 

Obdarovaný dar přijímá.  
 

2) Dárce se tímto zavazuje tento dar uhradit do 10 dnů od podpisu této smlouvy bezhotovostním 

převodem na účet obce č. ............................ s variabilním symbolem č. ……………. 

Dnem uhrazení darované částky (tj. dnem poskytnutí daru) je den připsání darované částky v plné 

výši na účet obdarovaného.  
 

3) Obdarovaný se zavazuje prostředky tímto darem mu poskytnuté evidovat společně s ostatními 

takto získanými prostředky a použít je na rozvoj veřejné infrastruktury města Nový Knín. 
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Na výzvu dárce je obdarovaný povinen prokázat dárci účel, k němuž byl předmětný dar využit. 
 

4) Smluvní strany se dohodly, že poskytnutí daru na rozvoj veřejné infrastruktury města Nový Knín 

řádně a včas dle článku III. odst. 1 a 2 této smlouvy je jednou z podmínek souhlasného vyjádření 

města Nový Knín ke stavebnímu záměru dárce specifikovanému v článku II. odst. 1 této smlouvy v 

územním, stavebním a vodoprávním řízení, ev. i v kolaudačním řízení, pokud bude vedeno. Ostatní 

ze zákona vyplývající podmínky, které musí záměr žadatele podle platných právních předpisů 

splňovat, jsou ujednáním obsaženým v této smlouvě nedotčeny. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1) Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou vyplývají z obecně závazných právních předpisů, 

zejména z příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
 

2) Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 

3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

žádná z nich ji neuzavírala v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 

své vlastnoruční podpisy.  
 

 

 

V Novém Kníně dne ……………..    V ........................ dne …………….. 

 

Obdarovaný:      Dárce: 

Za město Nový Knín: 

 

 

…........................................     ...........................................................  

  

Petr Chmelík 

starosta  

 


