

D A R O V A C Í     S M L O U V A
č. ………………………..


kterou uzavřely dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tyto smluvní strany:

1) 	Statutární město Olomouc, IČO: 00299308
	se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc,
zastoupené Evou Kolářovou, DipMgmt, náměstkyní primátora 
jako dárce
a
2) OLiVy z. s., IČO: 22682180,
    se sídlem Lipová 261/15, 779 00 Bystrovany,	
    zastoupené Mgr. Hanou Kroupovou, jednatelkou
    jako obdarovaný.
        
I.
Dárce prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem následujících movitých věcí pořízených ze státní neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci celostátní soutěže Obec přátelská rodině 2014:

	Stůl 120 x 80, inventární číslo: D50269, pořizovací cena 5 112,25 Kč
	Stůl 120 x 80, inventární číslo: D50270, pořizovací cena 5 112,25 Kč
	Stůl 120 x 80, inventární číslo: D50271, pořizovací cena 5 112,25 Kč
	Dřevěná židle ke stolu - světlé dřevo, sklápěcí židle 10 kusů, pořizovací cena  799,81 Kč/kus
	Kontejner, inventární číslo: D50261, pořizovací cena 4 912,60 Kč
	Kontejner, inventární číslo: D50262, pořizovací cena 4 912,60 Kč
	Kancelářské křeslo NET, inventární číslo: D50299, pořizovací cena 3 052,83 Kč
	Kancelářské křeslo NET, inventární číslo: D50300, pořizovací cena 3 052,83 Kč
	Multifunkční zařízení MFI BROTHER, výr. č. E73693E5F222130, inventární číslo: D50577, pořizovací cena 3 690,50 Kč
	Laptop osobní počítač NB ACER, výr. č. NXMW2EC003534107117600, inventární číslo: D50581,  pořizovací cena 15 105,64 Kč


Tyto movité věci byly obdarovanému zapůjčeny smlouvou o výpůjčce uzavřené mezi ním a dárcem dne 29. 1. 2016 a jejich současný stav je mu tedy dobře znám.

II.
Shora uvedené movité věci daruje dárce organizaci OliVy z. s. do jejího výhradního vlastnictví jak stojí a leží a OliVy z. s. shora uvedené movité věci jako dar do svého vlastnictví přijímá. K předání a převzetí předmětu daru dojde předávacím protokolem, který je nedílnou součástí této smlouvy, a obě smluvní strany se zavazují k tomu poskytnout náležitou součinnost.

III.
Smluvní strany podepisují tuto smlouvu na důkaz toho, že si ji řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí, jakož i na důkaz toho, že vyjádřený souhlas je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv tísně či nápadně nevýhodných podmínek. 



Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží dárce a jedno obdarovaný.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Olomouce na své 11. schůzi dne 11. 2. 2019 usnesením č. 34.

V Olomouci dne 12. 2. 2019


Dárce:                                                                    	       Obdarovaný:






...……………………………..

……………………………………
Eva Kolářová, DipMgmt
Mgr. Hana Kroupová
náměstkyně primátora
jednatelka


