
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Věc: Uzavření darovacích smluv mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým 
krajem v rámci projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

 

 

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák 

odbor, oddělení: odbor Koordinátor dotací EU 

telefon: 48 524 3191 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: Ing. Jiří Kittner, primátor SML 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

1) uzavření darovacích smluv. 
 
a  ukládá 
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit podepsání předmětných darovacích smluv. 
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Důvodová zpráva  
 
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 104/10 ze dne 29. 4. 2010 následující smlouvy 
v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ (IPRM Liberec – zóna 
„Lidové sady“) mezi Statutárním městem Liberec, Libereckým krajem a Oblastní galerií Li-
berec: 

1) Smlouva o partnerství bez finanční spoluúčasti, 
2) Smlouva o společném postupu v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na ga-

lerijní objekt, 
3) Smlouva o bezplatném užívání v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na ga-

lerijní objekt. 
 

Výše uvedené smlouvy upravují podmínky společného postupu, spolupráce a především ma-
jetkového vypořádání mezi uvedenými subjekty. Smlouva o společném postupu stanoví, že 
smluvní strany (Statutární město Liberec a Liberecký kraj) se zavazují uzavřít předmětné da-
rovací smlouvy nejpozději do 30. 9. 2010.  
Předmětem daru za stranu SML je výstup projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt“. 
Předmětem daru za stranu LK je objekt současného sídla Oblastní galerie v Liberci. 
Zastupitelstvo Libereckého kraje, do kterého budou darovací smlouvy předloženy ke schvále-
ní, zasedá 21. 9. 2010.  
 
Smyslem uzavírání těchto smluv je dosáhnout stavu, kdy vlastníkem výstupu projektu „Revi-
talizace městských lázní na galerijní objekt“ bude Liberecký kraj, jakožto zřizovatel příspěv-
kové organizace Oblastní galerie v Liberci, která zde bude sídlit.  
Na druhou stranu Statutární město Liberec obdrží od Libereckého kraje objekt současného 
sídla Oblastní galerie v Liberci a podíl způsobilých výdajů projektu připadající na žadatele o 
poskytnutí dotace (7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu). 
K samotnému převodu vlastnického práva nedojde dříve než po uplynutí doby udržitelnosti 
projektu (pět let od finančního ukončení projektu) dle pravidel implementace ROP NUTS II 
SV. 
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Přílohy: 
1) Darovací smlouva, č.j. 6/010/020 
2) Darovací smlouva, č.j. 6/010/021 
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DAROVACÍ  SMLOUVA 

  

č.j.: OLP/1572/2010  

č.j. : 6/010/020 
uzavřená dle § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

IČ 70891508 

DIČ CZ70891508 

zastoupený Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

jako dárce na straně jedné 

a 

Statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

IČ 00262978 

DIČ CZ 00262978 

zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města  

jako obdarovaný  na straně druhé 

 

takto: 

Článek  I 

Předmět a účel smlouvy 

(1) Statutární město Liberec prohlašuje, že do Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod podá žádost na projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“, 
který bude také Statutární město Liberec jako příjemce dotace realizovat. Účelem tohoto 
projektu je především revitalizace budovy bývalých městských lázní, stavby občanského 
vybavení č. p. 723 stojící na p.p.č. 2514/1, zastavěná plocha a nádvoří, v části obce Libe-
rec I – Staré Město, v katastrálním území Liberec, v ul. Masarykova (dále jen „budova 
č.p. 723 v Masarykově ulici“).  

(2) Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace, se sídlem U Tiskárny 81/1, 460 01 
Liberec 1 (dále jen „Oblastní galerie v Liberci“) ke své činnosti a provozu využívá nemo-
vitosti uvedené v Článku II odst. (1) této smlouvy, které jsou ve vlastnictví Libereckého 
kraje a které byly Oblastní galerii Liberec svěřeny do správy. Statutární město Liberec a 
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Liberecký kraj společně deklarovali zájem na přemístění veškerých činností a provozu 
Oblastní galerie v Liberci do budovy č.p. 723 v Masarykově ulici. 

(3)   Předmětem této smlouvy je úprava majetkových vztahů mezi smluvními stranami 
k nemovitostem popsaným v Článku II odst. (1) této smlouvy, jako dalšího z kroků 
v návaznosti na smluvní dokumenty: 

- Smlouva o společném postupu v rámci projektu  „Revitalizace městských lázní 
na galerijní objekt“ uzavřená mezi Libereckým krajem a  Statutárním městem 
Liberec dne 29. 04. 2010, č. OLP/686/2010,  

- Smlouva o partnerství bez finanční spoluúčasti  uzavřená mezi Statutárním 
městem Liberec, Libereckým krajem a Oblastní galerií v Liberci dne  
29. 04. 2010, č. OLP/683/2010, 

- Smlouva o bezplatném užívání nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ uzavřená mezi Statutárním městem Libe-
rec a Oblastní galerií v Liberci dne 11. 05. 2010, č. OLP/684/2010. 

 

 

Článek  II 

Předmět darování 

(1) Na základě Darovací smlouvy ze dne 13. 08. 2003, s právními účinky vkladu ke dni  
18. 08. 2003, č. řízení V-5174/2003-505 a Darovací smlouvy ze dne 31. 07. 2006, 
s právními účinky vkladu ke dni 02. 08. 2006, č. řízení V-4969/2006-505 je Liberecký 
kraj, mimo jiné, vlastníkem: 

- stavby č.p. 81, stavba občanského vybavení stojící na p.p.č. 915, zastavěná plocha a ná-
dvoří, v části obce Liberec V – Kristiánov, v ul. U Tiskárny, 

- zahradního altánu bez č.p./č.e., jiná stavba, stojící na p.p.č. 922, zastavěná plocha a 
nádvoří, v části obce Liberec V – Kristiánov 

- p.p.č. 913 o výměře 750 m², ostatní plocha, způsob využití zeleň, 

- p.p.č. 914 o výměře 633 m², ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 

- p.p.č. 915 o výměře 2472 m²,  zastavěná plocha a nádvoří, 

- p.p.č. 921 o výměře 2695 m², ostatní plocha, způsob využití zeleň, 

- p.p.č. 922 o výměře 36 m², zastavěná plocha a nádvoří, 

- p.p.č. 923/1 o výměře 584 m², ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 

- p.p.č. 923/2 o výměře 187 m², zahrada 

- p.p.č. 5802/3 o výměře 486 m², ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 

- p.p.č. 5802/4 o výměře 5 m², ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, 

je vlastníkem i součástí stavby a příslušenství včetně součástí pozemků, a to: 

-  garáže s patrem na p.p.č. 915 

- zahradního domku na p.p.č. 915 

- zahradního přístřešku na p.p.č. 915 
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- přípojky vody 

- dešťové kanalizace 

- kanalizační šachty dešťové 

- splaškové kanalizace 

- kanalizační šachty 

- přípojky elektro 

- plynové přípojky 

- zpevněné plochy nádvoří u garáže 

- zpevněné plochy nádvoří vily 

- venkovního schodiště terasy u garáže 

- terasy z nádvoří u garáže do parku 

- veškerých okrasných dřeviny 

- zpevněné plochy štěrkového parku 

- zpevněné plochy terasy v parku 

- 3x plotových vrat 

- zděného oplocení zahrady 

- oplocení k ulici 

- 3x podezdívky 

- plotu k ulici 

-  plotových vrátek k ulici 

- plotových vrátek do ulice 

vše zapsáno v katastrálním území  Liberec, obci Liberec a evidováno na listu vlastnictví  
č. 10564  u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec. 

(2) Předmětem daru jsou nemovitosti uvedené v čl. II odst. (1) této smlouvy.  

 

Článek III 

Projev vůle 

(1) Dárce daruje obdarovanému nemovitosti uvedené v čl. II této smlouvy. 

(2) Dárce výše uvedené nemovitosti daruje do výlučného vlastnictví obdarovaného se všemi 
součástmi a příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi, které jsou spojené s jejím 
vlastnictvím. 

(3) Obdarovaný prohlašuje, že tento dar bez výhrad přijímá.  

(4) Hodnota daru činí 64.719.140,- Kč--------------------------------------------------------------- 
(slovy: šedesátčtyřimilionůsedmsetdevatenácttisícstočtyřicetkorunčeských) a byla stano-
vena znaleckým posudkem č. 3077/046/2010 ze dne 22.05.2010  vypracovaným znalcem 
z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Josefem Slavíčkem, Truhlářská 
336/9, 460 01  Liberec. 
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Článek IV 

Prohlášení dárce o vadách darovaných nemovitostí 

(1) Dárce prohlašuje, že je oprávněn bez omezení zcizovat nebo jinak nakládat 
s nemovitostmi, které jsou předmětem této darovací smlouvy,  a současně prohlašuje, že 
mu není známa žádná skutečnost, jež by mohla vést ke vzniku zástavního práva 
k převáděným nemovitostem ze zákona. 

(2) Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem převáděných nemovitostí, že na 
darovaných nemovitostech neváznou zástavní práva, věcná břemena či pohledávky třetích 
osob. 

(3) Obdarovaný prohlašuje, že si nemovitosti uvedené jako předmět daru řádně prohlédl a že 
mu je znám jejich stav. Dále prohlašuje, že darované nemovitosti přebírá se všemi právy a 
povinnostmi, které k ní náleží.    

 

Článek V 

Návrh na vklad vlastnického práva 

(1) Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
podá dárce u příslušného katastrálního úřadu. 

(2) Návrh na vklad vlastnického práva dle předchozího odstavce bude podán nejpozději do 6ti 
měsíců od předání revitalizovaného galerijního objektu, budovy č.p. 723 v Masarykově 
ulici, k bezplatnému užívání dle Článku II. Smlouvy o bezplatném užívání nemovitostí 
v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ č. OLP/684/2010 uza-
vřené dne 11. 05 2010 mezi Statutárním městem Liberec a Oblastní galerií v Liberci.  

(3) Správní poplatek za vklad uhradí obdarovaný.  

 

Článek VI 

(1) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran. 

(2) Pokud by jakákoliv část této smlouvy byla v budoucnu z jakéhokoliv důvodu shledána 
nicotnou, neplatnou či neproveditelnou, zůstává tím zbytek smlouvy nedotčen a účastníci 
se zavazují takto vadnou část smlouvy nahradit ujednáním bezvadným, aby byl, pokud to 
bude dle práva možné, dosažen účel vadného ustanovení.  

Pokud by touto vadou byla postižena smlouva jako celek, zavazují se účastníci uzavřít 
smlouvu novou tak, aby bylo dosaženo toho účelu, který je touto smlouvou sledován, po-
kud takový účel nebude zákonem zakázán.  

Současně s tím pak bude dohodou účastníků smlouvy vypořádán i stav, který v důsledku 
takové vady nastal za dobu od sjednání vadné části smlouvy nebo vadné smlouvy, do do-
by odstranění vadného stavu postupem prvé nebo druhé věty tohoto odstavce. 

(3) Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. 
Dárce  obdrží  tři vyhotovení, obdarovaný jedno vyhotovení. Čtyři vyhotovení budou 
předložena příslušnému katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na zahájení řízení o  vkladu 
vlastnického práva. 
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(4) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně vyja-
dřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

(5) Dárce výslovně prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky pro bezúplatný převod 
nemovitostí z majetku Libereckého kraje, tj.: 

a) Záměr darovat předmětné nemovitosti byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce dárce 
dne 15. 07. 2010 a sejmut dne ……………..….. 

b) Bezúplatný převod podle této darovací smlouvy byl schválen Zastupitelstvem  Libe-
reckého kraje dne …………………... usnesením číslo ………………… 

(6) Bezúplatný převod podle této darovací smlouvy byl schválen Zastupitelstvem  Statutární-
ho města Liberec dne …… usnesením číslo ………….. 

 

 

V Liberci dne …………….……   V Liberci dne ……….…………… 

 

 

 

 

….………………………………   …………………………………… 

Mgr. Stanislav Eichler    Ing. Jiří Kittner 

hejtman Libereckého kraje    primátor Statutárního města Liberec   
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DAROVACÍ  SMLOUVA 

  

č.j.: OLP/1573/2010  

č.j. : 6/010/021 
uzavřená dle § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

IČ 00262978 

DIČ CZ 00262978 

zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města  

jako dárce na straně jedné 

a 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

IČ 70891508 

DIČ CZ70891508 

zastoupený Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

jako obdarovaný  na straně druhé 

 

takto: 

Článek  I 

Předmět a účel smlouvy 

(4) Statutární město Liberec prohlašuje, že do Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod podá žádost na projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“, 
který bude také Statutární město Liberec jako příjemce dotace realizovat. Účelem tohoto 
projektu je především revitalizace budovy bývalých městských lázní uvedené v Článku II 
odst. (1) této smlouvy.  

(5) Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace, se sídlem U Tiskárny 81/1, 460 01 
Liberec 1 (dále jen „Oblastní galerie v Liberci“) ke své činnosti a provozu využívá stavbu 
občanského vybavení č. p. 81 stojící na p.p.č. 915, zastavěná plocha a nádvoří, v části ob-
ce Liberec V – Kristiánov, v katastrálním území Liberec, v ul. U Tiskárny (dále jen „bu-
dova č.p. 81 v ulici U Tiskárny“). Statutární město Liberec a Liberecký kraj společně de-
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klarovali zájem na přemístění veškerých činností a provozu Oblastní galerie v Liberci do 
budovy uvedené v Článku II odst. (1) této smlouvy. 

(6)   Předmětem této smlouvy je úprava majetkových vztahů mezi smluvními stranami 
k nemovitostem popsaným v Článku II odst. (1) a (3) této smlouvy, jako dalšího z kroků 
v návaznosti na smluvní dokumenty: 

- Smlouva o společném postupu v rámci projektu  „Revitalizace městských lázní 
na galerijní objekt“ uzavřená mezi Libereckým krajem a  Statutárním městem 
Liberec dne 29. 04. 2010, č. OLP/686/2010,  

- Smlouva o partnerství bez finanční spoluúčasti  uzavřená mezi Statutárním 
městem Liberec, Libereckým krajem a Oblastní galerií v Liberci dne  
29. 04. 2010, č. OLP/683/2010, 

- Smlouva o bezplatném užívání nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ uzavřená mezi Statutárním městem Libe-
rec a Oblastní galerií v Liberci dne 11. 05. 2010, č. OLP/684/2010. 

 

Článek  II 

Předmět darování 

(3) Na základě Potvrzení o nabytí ve veřejné dražbě ze dne 03. 08. 2005, č. řízení Z-
7728/2005-505, Smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 29. 12. 2005, s právními účinky 
vkladu ke dni 30. 12. 2005, č. řízení V-8886/2005-505 a Smlouvy darovací ze dne 18. 12. 
2006, s právními účinky vkladu ke dni 22. 12. 2006, č. řízení V-9022/2006-505  je Statu-
tární město Liberec, mimo jiné, vlastníkem: 

- stavby č.p. 723, stavba občanského vybavení stojící na p.p.č. 2514/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, v části obce Liberec I – Staré Město, v ul. Masarykova, 

- p.p.č. 2514/1 o výměře 2642 m², zastavěná plocha a nádvoří, 

- p.p.č. 2513 o výměře 1529 m², zahrada, 

- p.p.č. 2514/2 o výměře 36 m², zastavěná plocha a nádvoří, 

- p.p.č. 2515/1 o výměře 1600 m², ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, 

- p.p.č. 2515/2 o výměře 750 m², trvalý travní porost, 

- p.p.č. 2515/3 o výměře 267 m², zastavěná plocha a nádvoří, 

- p.p.č. 2515/4 o výměře 3 m², ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, 

- p.p.č. 2515/5 o výměře 92 m², ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, 

- p.p.č. 2515/6 o výměře 152 m², trvalý travní porost, 

- p.p.č. 2515/7 o výměře 58 m², trvalý travní porost, 

- p.p.č. 2515/8 o výměře 47 m², zastavěná plocha a nádvoří, 

dále je vlastníkem příslušenství: 
-  přípojky vody 
- středotlaké plynovodní přípojky 
- přípojky dešťové kanalizace 
- přípojky splaškové kanalizace 
- přípojky slaboproudu 
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- přípojky VN 
- přeložky splaškové kanalizace 
- pojistné dešťová kanalizace 
- zpevněné plochy  
- dřevin 
- oplocení 
- krytého stání 
- opěrné zdi 
- venkovního osvětlení 

vše zapsáno v katastrální území  Liberec, obci Liberec, na LV č. 1, u Katastrálního úřadu 
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. 

(4) Tato smlouva se nevztahuje na stavby: 

- č.p. 1363, stavba technického vybavení stojící na p.p.č. 2515/3, zastavěná plocha a ná-
dvoří, v části obce Liberec I – Staré Město, 

- bez č.p./č.e., jiná stavba stojící na p.p.č. 2515/8, zastavěná plocha a nádvoří, v části 
obce Liberec I – Staré Město 

obojí zapsáno v katastrální území  Liberec, obci Liberec, na LV č. 1, u Katastrálního úřa-
du pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,  

které budou v rámci realizace projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 
podle dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovanou firmou SIAL architekti a inže-
nýři spol. s r.o. Liberec, číslo projektu 603, datum 05/2010, vedoucí projektu 
Ing.K.Novotný a Ing.arch J.Buček, odstraněny. 

(5) Tato smlouva se vztahuje na veškeré stavby, stavební prvky, jejich součásti a příslušen-
ství, které budou vystavěny nebo zhotoveny v rámci projektu „Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt“ dle dokumentace ke stavebnímu povolení stavby, a to na pozem-
cích uvedených v čl. II odst. (1) této smlouvy. Zejména se jedná o stavbu depozitáře se 
spojovacím krčkem a přístavbu atria.   

(6) Předmětem daru jsou nemovitosti uvedené v čl. II odst. (1) a (3)  této smlouvy.  

(7) Smluvní strany si výslovně ujednaly, že po kolaudaci stavebních prací uskutečněných v 
 rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ bude uzavřen dodatek 
k této smlouvě, který bude odrážet skutečný stav převáděných nemovitostí, tak aby byl 
předmět daru popsán dostatečně určitým způsobem. Tento dodatek obsáhne veškeré sta-
vební úpravy citované v čl. II odst. (3) této smlouvy a případné změny údajů v katastru 
nemovitostí způsobené dělením, scelováním či případnými jinými úpravami hranic po-
zemků uvedených v čl. II. odst. (1) této smlouvy.  

 

Článek III 

Projev vůle 

(5) Dárce daruje obdarovanému nemovitosti uvedené v čl. II odst. (4) této smlouvy. 

(6) Dárce výše uvedené nemovitosti daruje do výlučného vlastnictví obdarovaného se všemi 
součástmi a příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi, které jsou spojené s jejím 
vlastnictvím. 

(7) Obdarovaný prohlašuje, že tento dar bez výhrad přijímá.  
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(8) Hodnota daru bude znalcem z oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí zjiš-
těna po kolaudaci stavebních prací provedených v rámci realizace projektu „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ podle dokumentace skutečného provedení stavby. 

Článek IV 

Prohlášení dárce o vadách darovaných nemovitostí 

(4) Dárce prohlašuje, že je oprávněn bez omezení zcizovat nebo jinak nakládat 
s nemovitostmi, které jsou předmětem této darovací smlouvy,  a současně prohlašuje, že 
mu není známa žádná skutečnost, jež by mohla vést ke vzniku zástavního práva 
k převáděným nemovitostem ze zákona. 

(5) Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem převáděných nemovitostí, že na 
darovaných nemovitostech neváznou zástavní práva, věcná břemena či pohledávky třetích 
osob. 

(6) Obdarovaný prohlašuje, že si nemovitosti uvedené jako předmět daru řádně prohlédl a že 
mu je znám jejich stav. Dále prohlašuje, že darované nemovitosti přebírá se všemi právy a 
povinnostmi, které k ní náleží.    

 

Článek V 

Návrh na vklad vlastnického práva 

(4) Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
podá dárce u příslušného katastrálního úřadu. 

(5) Návrh na vklad vlastnického práva dle předchozího odstavce bude podán nejpozději do 2 
měsíců od uplynutí doby udržitelnosti projektu v souladu s podmínkami implementace 
ROP NUTS II SV.  

(6) Správní poplatek za vklad uhradí obdarovaný.  

 

Článek VI 

(7) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran. 

(8) Pokud by jakákoliv část této smlouvy byla v  budoucnu z jakéhokoliv důvodu shledána 
nicotnou, neplatnou či neproveditelnou, zůstává tím zbytek smlouvy nedotčen a účastníci 
se zavazují takto vadnou část smlouvy nahradit ujednáním bezvadným, aby byl, pokud to 
bude dle práva možné, dosažen účel vadného ustanovení.  

Pokud by touto vadou byla postižena smlouva jako celek, zavazují se účastníci uzavřít 
smlouvu novou tak, aby bylo dosaženo toho účelu, který je touto smlouvou sledován, po-
kud takový účel nebude zákonem zakázán.  

Současně s tím pak bude dohodou účastníků smlouvy vypořádán i stav, který v důsledku 
takové vady nastal za dobu od sjednání vadné části smlouvy nebo vadné smlouvy, do do-
by odstranění vadného stavu postupem prvé nebo druhé věty tohoto odstavce. 

(9) Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. 
Dárce  obdrží  jedno vyhotovení, obdarovaný tři vyhotovení. Čtyři vyhotovení budou 
předložena příslušnému katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na zahájení řízení o  vkladu 
vlastnického práva. 
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(10) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně vyja-
dřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

(11) Dárce výslovně prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky pro bezúplatný převod 
nemovitostí z majetku Statutárního města Liberec, tj.: 

c) Záměr darovat předmětné nemovitosti byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce dárce 
dne 6.8.2010 a sejmut dne 23.8.2010. 

d) Bezúplatný převod podle této darovací smlouvy byl schválen Zastupitelstvem  Statu-
tárního města Liberec dne …………………... usnesením číslo ………………… 

(12) Bezúplatný převod podle této darovací smlouvy byl schválen Zastupitelstvem Liberec-
kého kraje dne …… usnesením číslo ………….. 

 

 

V Liberci dne …………….……   V Liberci dne ……….…………… 

 

 

 

 

….………………………………   …………………………………… 

Ing. Jiří Kittner     Mgr. Stanislav Eichler 

primátor Statutárního města Liberec   hejtman Libereckého kraje   
 


