
č.7319100302

Smlouva darovací

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2055 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v pl. znění, takto:

I
Smluvní strany

1. Dárce:
Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
IČO: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
na základě usnesení Zastupitelstva města Brna přijatého na Z8/03. zasedání konaném dne
5. 2. 2019 je podpisem smlouvy darovací pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí
Odboru kultury MMB
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
5. ú.: 111158222/0800, VS 7319100302

dále jen „dárce55

2. Obdarovaný:
Jihomoravský filmový nadační fond
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v odd. N, vložka
676
IČO: 06826148
sídlo: Botanická 783/16, Brno -Veveří, 602 00 Brno
jednající: Mgr. Ivanou Košuličovou, předsedkyní správní rady Jihomoravského filmového
nadačního fondu,

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. Brno, Benešova
č. ú.: 225461203/0600, VS 502019

dále také „obdarovaný15 nebo „nadační fond54

nebo také „smluvní strany55

II.
Předmět a účel smlouvy

Nadační fond byl dne 20. 2, 2018 založen ke společensky užitečnému účelu, kterým je
podpora audiovizuální tvorby, propagace města a regionu prostřednictvím audiovizuálních
děl v souladu s čl. 5. Zakládací listiny nadačního fondu.
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2. Dárce tímto daruje obdarovanému peněžní dar ve výši 5 000 000 Kč
(slovy: pětmiliónůkorunčeských). Peněžní dar je obdarovanému poskytnut v souladu s čl. 8.
Zakládací listiny nadačního fondu.

3. Obdarovaný peněžní dar přijímá a zavazuje se jej použít v souladu s touto smlouvou k účelu
ke kterému byl založen.

III.

Další ujednání

Dárce poskytne peněžní dar ve výši 5 000 000 Kč obdarovanému bankovním převodem na
účet obdarovaného č. ú. 225461203/0600, do 30 dnů od účinnosti této darovací smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnemjejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý má platnost originálu. Tři vyhotovení
smlouvy obdrží dárce a jedno vyhotovení obdarovaný.

4. Statutární město Bmoje při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(zejména § 9 odst. 2 cit. zákona).

Darovací smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Bma č. Z8/03, konaného
dne 5. 2.2019.
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Mgr. Kateřina Vodičková
vedoucí Odboru kultury MMB

Mgr. Ivana Košuličová
předsedkyně správní rady Jihomoravského

filmového nadačního fondu
za obdarovanéhoza dárce

2


