
Město = statutární město Plzeň
2019/000334

ČR - Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje

P Darovací smlouva

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

statutární město
Adresa:
IČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupené:

Plzeň
náměstí Republiky l, Plzeň, PSČ 301 00
00075370

panem Mgr. Martinem Baxou, primátorem města
(dále jen "dárce")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Adresa: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 301 00
IČ: 75151529
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupeno: plk. Mgr. Pavlem Krákorou, ředitelem krajského ředitelství

pověřeným výkonem všech činností vedoucího organizační složky
státu - Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

(dále jen "obdarovaný")

I.

Dárce prohlašuje, že na základě této smlouvy poskytne obdarovanému finanční částku
ve výši l 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na nákup automobilní techniky
k zajištění bezpečnosti osob, ochrany majetku a akceschopnosti sil Policie České republiky,
Městského ředitelství policie Plzeň.

II.

Obdarovaný prohlašuje, že předmět daru, tj. finanční částka ve výši 1 000 000 KČ (slovy:
jeden milion korun českých), bude použit na nákup automobilní techniky k zajištění
bezpečnosti osob, ochrany majetku a akceschopnosti sil Policie České republiky, Městského
ředitelství policie Plzeň.

III.

l. Obdarovaný se zavazuje, že přijaté finanční prostředky budou využity výhradně
k financování účelu, pro který byly poskytnuty, a to nejpozději do 31. prosince 2020.

2. Obdarovaný je povinen předložit dárci doklad o využití daru k účelu stanoveném v ČI. II.
této smlouvy nejpozději do 5. ledna 2021.

3. Poskytnuté finanční prostředky nebudou poskytnuty jiným fyzickým nebo právnickým
osobám, pokud nepůjde o úhradu spojenou s realizací účelu daru. V případě převodu
finančních prostředků jiné fyzické či právnické osobě, který nebude úhradou spojenou
s realizací účelu daru, je příjemce daru povinen dar vrátit v jeho zcizené výši.
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4. Obdarovaný bere na vědomí, že užití prostředků z rozpočtu obce právnickou i fyzickou
osobou k úhradě víCe než 50 % ceny zakázky na dodávku, službu či stavební práce
podléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a také Zásadám pro zadávání veřejných zakázek schváleným Zastupitelstvem města
Plzně a zavazuje se podle nich postupovat.

5. V případě, že finanční prostředky nebudou v'termínu uvedeném v prvém odstavci tohoto
článku vyčerpány v plné výši, je obdarovaný povinen vrátit dárci jejich zůstatek
nejpozději do 31. prosince 2020 zpět na bankovní účet. Obdarovaný je dále povinen dar
neprodleně vrátit, pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž základě byl dar poskytnut,
byly záměrně neúplné nebo nepravdivé, či pokud bude dar užit v rozporu se zákonem či
touto smlouvou. Obdarovaný je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky
v případě, že nebudou vůbec využity, a to bezodkladně poté, co se dozví, že jemu
poskytnuté finanční prostředky nebudou využity.

6. V případě, že obdarovaný neposkytne dárci informaci o způsobu využití darovaných
finančních prostředků v uvedené lhůtě nebo v ní uvede nepravdivé údaje nebo využije
dar v rozporu s ČI. II. této smlouvy, je povinen zaplatit dárci srríluvni pokutu ve výši
50 000 KČ (slovy: padesát tisíc korun českých), a to ve lhůtě stanovené dárcem
v písemné výzvě.

7. Obdarovaný je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode"dne, kdy se
dozví o změnách, písemně oznámit dárci veškeré změny nebo skutečnosti, které by měly
vliv na realizaci účelu příspěvku, včetně změn údajů o obdarovaném (změna IČ,
bankovního čísla, změna osoby oprávněné jednat jménem organizační složky).

"]

IV.

Dárce prohlašuje, Že uvedené finanční prostředky poukáže na účet obdarovaného nejpozději
do 30 dnů od podpisu této smlouvy statutárními zástupci obou smluvních stran.

V.

Obdarovaný tímto prohlašuje, že dar přijímá, a že jej využije výhradně za účelem uvedeným
v ČI. JI. této smlouvy.

VI.

l. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární
město Plzeň.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

3. Ve všech záležitostech plynoucích z této smlouvy je za dárce oprávněn jednat Odbor
bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.
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VII.

Smluvní strany prqhlašují, Ze si tuto darovací smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně r!evýhod!lých podmínek, což statutární zástupci
obou smluvních stran stvrzují svými podpisy.

VIII.

Vůle dárce k uzavření této smlouvy je dána usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 91
ze dne 18. března 2019.

IX.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž dva výtisky obdrží dárce a dva výtisky obdarovaný.

V Plzni dn, .1. 5 .;0f;. 20.1.Q .,.

rĹ, ?. statutární město Plzeň:
'"):)"'

V Plzni dn, 2 7 -03- 2019

Česká republika -
Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje

Mgr. Martin Baxa
primátor města

plk. Mgr. Pavel Krákora
ředitel Krajského ředitelství policie
Plzeňského kaje
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