
uzavřená podle § 628 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm,
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČ 00304271
zastoupené starostkou Bc Markétou Blinkovou 

dále jen „darující“

2. Ing. Ivo Mischinger
1. máje 2609, 756 61. Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 13633848

dále jen „obdarovaný"

ČI. I.

Předmět smlouvy
1. Darujíc! prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movité věci „Reklamní zařízení -  výlepová plocha“ 

o celkové velikosti 2620 x 2400 mm, nacházející se na pozemcích p. č. 125/7 a p. č. 128/2 v obci 
a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Uvedené reklamní zařízení bylo povoleno Územním souhlasem 
odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm dne 27.8.2012 
pod sp.zn.: MěU/Výst./33371/2012/Va

2. Darující daruje obdarovanému reklamní zařízení dle předchozího odstavce a převádí na něj 
vlastnické právo k této movité věci (dále též „předmět daru“).

3. Obdarovaný předmět daru, tj. reklamní zařízeni -  výlepovou plochu přijímá do svého vlastnictví.

ČI. II.

Ostatní ujednání
1. Darující prohlašuje, že na předmětu daru nevážnou žádné dluhy, zástavní práva, ani jiné právní či 

faktické vady. Obdarovaný prohlašuje, že si předmět daru řádné prohlédl a s darem souhlasí.

2. Hodnota předmětu daru činí dle znaleckého posudku soudního znalce H M H  H H I
H  ■  č. 20-3254/13 ze dne 7.3.2013 celkem 5.462 Kč (slovy Pět tisíc čtyři sta šedesát 

dvě koruny české)

ČI. III.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každé ze smluvních 
stran obdrží dvě vyhotovení.
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3. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem smlouvy seznámeny a že smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

4. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm, usnesením 
č. 1109/63 dne 27.5.2013, čímž byly splněny podmínky § 41 z.č. 128/2000 Sb. o obcích.

V Rožnově pod Radhoštěm

za darujícího obdarovaný

Bc. Markéta Blinková Ing. |vo Mlschinger \
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