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04. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne:  11.11.2020 

Bod pořadu jednání: 
 
  12. DAROVACÍ SMLOUVA NA VÝROČNÍ KOBEREC 

Věc:  Darovací smlouva na výroční koberec s motivy Vratislavic nad Nisou 
 

Důvod předložení: 
 

Zpracoval: Lukáš Kajínek, vedoucí OKŠS 

Projednáno: Rada MO  -  21.09.2020 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:         

Počet výtisků:  
 
 
 
 

Návrh usnesení 
               
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Česká Skalice, IČ: 00272591, se sídlem T. G. 
Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice a Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou, 
IČ: 00262978, se sídlem Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30; předmětem smlouvy je převod 
vlastnického práva nástěnného koberce s tematickými motivy obce Vratislavice nad Nisou 
Z: OKŠS                 T : 11/2020 
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Důvodová zpráva:  
 
Předmětem darovací smlouvy je nástěnný koberec s motivy Vratislavic nad Nisou 
v následující specifikaci:  
 
Rozměry: šíře 340 cm x výška 500 cm 
Celková plocha: 17 m2 
Výrobní technika: ruční vývaz – smyrenský uzel 
Výška vlasu: v rozmezí 8 - 10 mm 
Materiál ve vlase: moherová vlna 
Nosná vazní osnova: bavlněná příze 
Nosný vazní útek: chlupová příze 
 
HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 
 
Dle historických písemných materiálů je zřejmé, že cílem bylo zhotovit koberec jako dar 
tehdejšímu majiteli továrny na koberce k jeho 70. narozeninám. Historické doklady 
jednoznačně potvrzují, že koberec byl vyvázán v roce 1926 a k předání koberce úspěšnému 
majiteli firmy Ginzkey došlo dne 22. 10. 1926. 
 
Nástěnný koberec několik let ve správě VHJ Bavlnářského průmyslu, generální ředitelství, 
Hradec Králové, pod které spadal n. p. TIBA, Dvůr Králové nad Labem. TIBA vlastnila část 
areálu bývalého kláštera Voršilek v Malé Skalici. Vzniklé Textilní muzeum, do kterého byl 
vratislavický výstavní koberec uložen, bylo 1. 1. 1980 spojeno v jednu instituci s Muzeem 
Boženy Němcové v České Skalici. Zde byl zabalený koberec uskladněn a v loňském roce 
také nalezen. 
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č. j.: xxxxxxxxxx 

Darovací smlouva  
uzavřená dle ustanovení § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými stranami 

Č. ev. ____________/2020 

I. 
Smluvní strany 

1. město Česká Skalice  
 třída T. G. Masaryka 80 
 552 03, Česká Skalice  
 IČ 00272591 
 zastoupeno: Ing. Zuzanou Jungwirthovou, starostkou  
 dále jen „dárce“ 
 
2. Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou 
 Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30 
 IČ 00262978 
 zastoupen: Lukášem Pohankou, starostou 
  
 dále jen „obdarovaný“ 
 
 společně také „smluvní strany“ 

 
 

II. 

Úvodní prohlášení 

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nástěnného koberce s tematickými motivy 

obce Vratislavice nad Nisou o rozměrech 340 cm x 500 cm, dále jen „předmět převodu“. 

2. Dárce prohlašuje, že není v nakládání s předmětem převodu nijak omezen, a že na 

předmětu převodu neváznou žádné právní ani faktické vady. 

3. Hodnota předmětu převodu byla stanovena posudkem Ing. Leoše Nýdrle ze dne 12. 8. 

2020 na částku ve výši 229.500,- Kč.  

III. 

Předmět smlouvy 

1. Dárce tímto za podmínek stanovených dále v této smlouvě převádí na obdarovaného 

vlastnické právo k předmětu převodu včetně veškerých součástí a příslušenství a 

obdarovaný tímto od dárce za podmínek stanovených v této smlouvě dar přijímá včetně 

veškerých součástí a příslušenství. 

2. Obdarovaný potvrzuje, že se podrobně seznámil se stavem předmětu převodu.  

3. Předmět převodu bude předán obdarovanému v sídle dárce – v areálu Muzea Boženy 

Němcové v České Skalici.  

4. Obdarovaný se tímto zavazuje při veřejné prezentaci předmětu převodu zajistit v blízkosti 

jeho umístění sdělení, že předmět převodu byl darován městem Česká Skalice.  

IV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran a dále ze zákonných 
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důvodů. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží obdarovaný a dva dárce. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami.  

4. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 

České republiky. 

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) 

a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako 

by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit 

obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 

ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě, že jejímu obsahu 

plně rozumí a na důkaz souhlasu s jejím zněním připojují své vlastnoruční podpisy. 

8. Uzavření této smlouvy bylo projednáno Zastupitelstvem města Česká Skalice na jeho zasedání 

dne xxxxxxxx a schváleno usnesením č. xxxxxxxxxxx.  

9. Uzavření této smlouvy bylo projednáno Radou městského obvodu Liberec – Vratislavice nad 

Nisou na jeho jednání dne xxxxxxxxxxx a schváleno usnesením č. xxxxxxxxxxxxx 

 

 

Bezpečnostní identifikátor: _______________________ 

 

 

V České Skalici dne __________     Ve Vratislavicích nad Nisou dne __________ 

 

 

 

 

 

__________________________     _________________________ 

Ing. Zuzana Jungwirthová      Lukáš Pohanka 

dárce          obdarovaný  
 
 

 
 

 


