
Darovací smlouva č. USD1950011 

uzavřená podle §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 
Úpravna vody Želivka, a.s., 

se sídlem K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10 

IČO: 26496224 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7437 

zastoupená:  Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva a 

Ing. Jiří Špaňhel, místopředseda představenstva,  

 

na straně jedné jako dárce 

 (dále jen „dárce“) 

a 

 
Město Pacov 
Nám. Svobody 320 
395 01 Pacov 
IČO: 0248789 
zastoupeno: Ing. Lukáš Vlček, starostou města 
 
na straně druhé jako obdarovaný 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

 
II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 60 000 Kč (slovy šedesát tisíc 

korun českých) na krytí zvýšených nákladů spojených s dodržením hodnot 0,2-0,4 mg/l fosforu 

v odtoku. Dar je poskytnut především na nákup koagulantu. 

 

2. Tento dar je poskytován na základě Smlouvy o spolupráci při ochraně kvality povrchových vod 

v povodí VN Švihov na Želivce č. USD1750021 uzavřené mezi dárcem, obdarovaným a státním 

podnikem Povodí Vltavy dne 15. 12. 2017 a v souladu s ní, po vyhodnocení zkušebního období 

a po vyhodnocení dodržení stanovené minimální dosažitelné a trvale udržitelné hodnoty 

celkového fosforu a vyčíslení zvýšených nákladů, o čemž byl sepsán mezi dárcem 

a obdarovaným Protokol, který je přílohou této Darovací smlouvy  včetně dokladu o provedení  

odběru kontrolních vzorků vyčištěné odpadní vody a jejich vyhodnocení. 

 

III. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Výše uvedená částka bude převedena na účet obdarovaného č.ú. 27-0622171349 / 0800 do 

20 dnů od podpisu této smlouvy.  
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2. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a stvrzuje, že dar je použit k účelu vymezenému 

v čl. II. smlouvy. 

3. Obdarovaný i dárce mají právo zveřejnit jméno a adresu dárce i obdarovaného, a to nejen na 

svých internetových stránkách s uvedením účelu daru.  

 

 

IV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně 

z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů s právem snížit o hodnotu daru základ 

daně, neboť se jedná o daňově uznatelný dar splňující účely vyjmenované v tomto zákoně. 

 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom, a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění smlouvy v 

registru smluv zajistí dárce. Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení 

elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 

rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají dle zákona tato metadata: identifikace 

smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena a datum uzavření smlouvy. Smluvní strany 

se dohodly, že text označený modrou barvou považují obě strany za neveřejný a v textu 

určeném pro zveřejnění v Registru smluv bude takto označený text nahrazen znaky „X“. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují 

svým podpisem. 

 

Přílohy:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
              
 
 
V Praze dne                                                                               V Pacově dne 

 
 

……………………………………. 
Mgr. Mark Rieder 

předseda představenstva 
Úpravna vody Želivka, a.s. 

……………………………………. 
Ing. Lukáš Vlček 

starosta 
Město Pacov 

 
 
 

……………………………………. 
Ing. Jiří Špaňhel 

místopředseda představenstva 
Úpravna vody Želivka, a.s.  

 


