
Eti§té

Darovaci smlouva

ev. é. smlouvy Dérce: 0230000196

Smluvni strany:

Letiété Praha, a. 5.
se Sidlem:
zastoupené:

léO:
DIC:
zépis v OR:
bankovni spojeni:
é. l’Jétu:
(déle jen ,,Dérce“)

a

K letiéti 1019/6, Ruzyné, 161 00 Praha 6

282 44 532
C2699003361
Méstsky soud v Praze, oddil B, vloika 14003
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
801812025/2700

Knihovna Véclava Havla, o.p.s.
se sidlem na adrese:
zastoupené:
ICO:
Dlé:
zépis v OR:
bankovni spojeni:
6. (Km:
(déle jen ,,Obdarovan9“)

Ostrovni 129/13, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Michalem Zantovskym, Feditelem
271 69 413
0227169413
Méstsky soud v Praze, oddil O, vloZka 338
Ceskoslovenské obchodni banka, a.s.
70777077/0300

(Dérce a Obdarovany spoleéné déle jen ,,Sm|uvni strany“ nebo kaidy jednotlivé jako
,,Smluvni strana“)

Smluvni strany uzaviraji podle § 2055 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéansky
zékonik, v platném a fiéinném znéni (déle jen ”Obéansky zékonik“) tuto

darovaci smlouvu
(déle jen ,,Sm|ouva“):

I.
Uvodni ustanoveni

1, Smluvni strany prohlaéuji, 2e jsou zpflsobilé uzavfit tuto Smlouvu, stejné jako jsou
zpflsobilé nabyvat vrémci prévniho Fédu vlastnim prévnim jednénim préva
a zavazovat se k povinnostem.



2. Dérce mé zéjem poskytnout Obdarovanému penéiity dar za Uéelem uvedenf/mv (“:I. III. této Smlouvy.

.._ II.
Pfedmét Smlouvy

. Predmétem této Smlouvyje zévazek Dérce poskytnout Obdarovanému penéiity darve W§i 600.000,- Ké (slovy: éest set tisic korun éesch), spolu s prikazem uil’t tytoprostFedky pouze k Uéelu stanovenému v él. Ill. této Smlouvy (déle jen ,,Dar“).

Dérce se zavazuje tento penéiity Dar odevzdat bezhotovostnim pfevodem na L'JéetObdarovaného, ktery je uveden v zéhlavi této Smlouvy, a to nejpozdéji do 30 dnt‘]ode dne nabytl’ platnosti a fiéinnosti této Smlouvy.

Obdarovany tento Dar pfijl’mé a zavazuje se ho pouiit v souladu s pfi'kazem Dérce,kterym se rozuml’, pouiiti Daru v9hradné k l’Jéelu a za podminek stanovenych v él.Ill. této Smlouvy a pro projekt uveden}? v él. Ill odst. 1 této Smlouvy.

III.
Uéel poskytnuti Daru a pfikaz

. Obdarovany se zavazuje, 2e Dar pouiije za l’Jéelem realizace éinnosti, kteei jenaplfiovén jeho l’Jéel a poslanl’, a to v terminu do 30. 6. 2019.

Obdarovany je povinen Dérci prokazatelné doloiit, zda byl Dar pouiit na (Joelstanoveny v él. Ill. odst. 1 této Smlouvy, a to kopiemi fléetnich dokladl‘] a prévnichdokumentfl (zejména fakturami, smlouvami, objednévkami, bankovnimi vilpisyapod.), a to nejpozdéji do dne 30. 6. 2019. Pokud Obdarovany tuto svou povinnostve stanovené lhfité nesplni, je povinen neprodlené, nejpozdéji véak do 31. 7. 2019,vrétit Dar Dérci formou bezhotovostniho pFevodu na bankovni L’Jéet Dérce uvedenyvzéhlavi této Smlouvy, a to ve vyéi, jejii pouiiti nebyl schopen Fédné doloiit, éiv tom rozsahu, v jakém byl Dar pouiit v rozporu 3 (3|. Ill. odst. 1 této Smlouvy.

Obdarovany je povinen na vyiédénl’ umoinit Dérci, nebo jim pl’semné povéfenéosobé,,nahlédnout do fléetnictvi a daléi dokumentace za fiéelem ovérenl' splnénipravidel pro poskytnutl’ Daru.

IV.
Zverejnéni smlouvy

. Obdarovany bere na védomi, 2e Dérce je osobou podléhajicr’ za’konu é. 340/2015Sb., 0 zvléétnl'ch podminkéch l’Jéinnosti nékterflch smluv, uve‘r’ejfiovéni téchto smluva o registru smluv (za’kon o registru smluv). Dérce se zavazuje, ie tuto Smlouvuzverejni vregistru smluv. Strany se déle vyslovné dohodly, ie pro 06e v9§euvedeného zékona nepovaiuji za obchodni tajemstvi iédné ustanoveni tétoSmlouvy.



2. Smluvni stany vyislovné prohlaéuji, ie iédné skuteénosti uvedené v této Smlouvé
netvofi obchodnl’ tajemstvi ve smyslu § 504 Obéanského zékoniku.

V.
Zévéreéné ustanovenl’

1. Tato Smlouva a prévni vztahy zni vyplyvajici, které tato Smlouva vyslovné
‘neupravuje, se Fidl’ pfisluénymi ustanovenimi Obéanského zékoniku.

2. Tato Smlouva se uzaViré ve tFech (3) vyhotovenich, dvé (2) vyhotoveni obdrii
Dérce a jedno ( 1) vyhotoveni obdrii Obdarovany.

3. Smlouva nabyvé platnosti a uéinnosti dnem jejl'ho podpisu obéma Smluvnimi
stranami. Pro pfipad, 2e tato Smlouva neni podepséna za pfitomnosti obou
Smluvnich stran, plati, 2e tato Smlouva neni uzavFena, pokud byla Obdarovanflm
podepséna s jakoukoliv zménou éi odchylkou, byf nepodstatnou, nebo dodatkem.

4. Tato Smlouva mflie bYt ménéna nebo doplfiovéna pouze pl'semnYmi dodatky
podepsanymi Smluvnimi stranami. Zména této smlouvy vjiné nei pl’semné formé
je timto vylouéena. Za pisemnou formu nebude pro tento l'JéeI povaiovéna vyména
emailovych 6i jinych elektronickych zprév.

5. Tato Smlouva obsahuje aplné ujednéni o pfedmétu Smlouvy a véech néleiitostech,
které Smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povaiuji za
dflleiité pro zévaznost této Smlouvy. Smluvni strany si sdélily véechny skutkové a
prévni okolnosti, o nichi k datu podpisu této Smlouvy védély nebo védét musely, a
které jsou relevantni ve vztahu k uzavFenI' této Smlouvy.

6. Smluvni strany prohlaéuji, 2e tato Smlouva nebyla uzavfena vtisni nebo za jinak
jednostranné nevyhodnYCh podminek, a 2e byla uzavFena svobodné, véiné, uréité
a srozumitelné. Na dfikaz souhlasu s jejim obsahem pfipojuji Smluvni strany své
podpisy.

Dérce:

MWV Praze dne

Mgr. Michael Zantovsky
Feditel

Knihovna Véclava Havla,
o.p.s.




