
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MHOPP00K45JS

SMLOUVA O POSKYTNUTI FINANČNÍHO DARU

Z ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

Dárce: Statutární město Opava

Se sídlem: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Číslo účtu: , vedený u České spořitelny, a. s.

Zastoupen:

Kontaktní osoba:

ID datové schránky: 5eabx4t

dále také jen „dárce"

Obdarovaný:

Datum narození:

Bytem:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

E-mailová adresa:

Rostislav Kuzní a Zlatuše Kuzníková

1970 a . 1970

Milostovice,

dále také jen „obdarovaný"
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Článek II.

Základní ustanovení

1. Obdarovaný je vlastníkem pozemku pare. č. 81, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území

Milostovice, jehož součástí je stavba s č. p. 60, rodinný dům (dále také jen „nemovitost").
2. Dárce vybudoval na základě územního souhlasu spis. zn. VYST/1 0957/201 9/Ja pod č.j. MMOP

90175/2019 ze dne 25. 7. 2019 vydaném odborem výstavby Magistrátu města Opavy v blízkosti

nemovitosti splaškovou kanalizaci, která je jeho vlastnictvím (dále jen „kanalizace"). Součástí kanalizace

je přípojné místo, které umožňuje připojení nemovitosti na kanalizaci kanalizační přípojkou.

3. Účelem této smlouvy je motivovat vlastníka nemovitosti, aby kanalizační přípojkou připojil nemovitost

na kanalizaci a likvidoval tak splaškové vody vznikající v souvislosti s užíváním nemovitosti kanalizací,

čímž přispěje k efektivnějšímu provozování kanalizace, jež je v zájmu všech uživatelů kanalizace.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Uzavřením této smlouvy se dárce zavazuje darovat obdarovanému částku 5.000 Kč (dále také jen

„dar"), pokud obdarovaný nemovitost připojí kanalizační přípojkou na kanalizaci do 31. 12. 2019,

a obdarovaný se zavazuje tento dar přijmout.

2. Splnění podmínky připojení nemovitosti na kanalizaci prokáže obdarovaný dárci předložením smlouvy

o odvádění odpadních vod uzavřené se společností Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., která

je na základě smlouvy uzavřené s dárcem provozovatelem kanalizace.

3. Dárce poukáže obdarovanému dar do 14 dnů od předložení smlouvy uvedené vodst. 3 tohoto článku

odboru majetku Magistrátu města Opavy na bankovní účet, jehož číslo sdělí obdarovaný dárci písemně.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1 . Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou.

2. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, je určitá a srozumitelná,

nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož obě smluvní strany

připojují své podpisy.

3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží

dárce a druhé obdarovaný.

4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepiše poslední ze smluvních

stran.

5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona

o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně

příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec

podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona

o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu); nebudou

uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje

(číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez

zbytečného odkladu po jejím uzavřeni statutární město Opava. Nezajisti-li však uveřejnění této smlouvy

v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření,

je uveřejněni povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit

druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce

registru smluv zaslal potvrzeni o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní stran

6. Za dárce je oprávněn o poskytnutí daru rozhodnout a tuto smlouvu uzavřít ,

majetku města magistrátu města Opavy, a to na základě pověřeni uděleného Radou

statutárního města Opavy dne 17. 4. 2019, č. usnesení 507/13/RM/19.
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Magistrátu města Opavy

Rostislav Kuzník a Zlatuše Kuzníková
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