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DAROVACÍ SMLOUVA
č. OMZOH-MZ/INO/002756/2019/Stj

Smluvní strany:
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Se sídlem Pavelkova 253/5, 779 00 Olomouc, Bystrovany
IČO: 26418495
Zastoupená: Ing. Markem Janků, jednatelem a Ing. Pavlem Fraisem, zmocněncem
Bankovní spojení: 			, č.ú.: 	
(dále jen „dárce“)

a 

Statutární město Olomouc
Se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc
IČO: 00299308
DIČ: CZ00299308
Zastoupené Ing. Otakarem Bačákem, náměstkem primátora
Bankovní spojení: 			, č.ú. 
(dále také jen „obdarovaný“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto darovací smlouvu 
(dále jen „smlouva“):
 
Preambule

Dárce je veden snahou finančně podpořit „zelené aktivity“ obdarovaného a výsadbu stromů v blízkosti závodu dárce.

I. Předmět smlouvy

Dárce se na základě této smlouvy zavazuje obdarovanému k poskytnutí peněžního daru ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Dárce se zavazuje vyplatit dar na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy. Vlastnické právo k daru přechází na obdarovaného připsáním daru na jeho účet.
Obdarovaný dar dle předchozího odstavce od dárce přijímá podpisem této smlouvy.
Účelem poskytnutí daru je financování výsadby stromů a následné pětileté péče o ně dle projektu (Příloha č. 1) zajištěných společností Green Bond s.r.o. ve smyslu její nabídky (Příloha č. 2).
Peněžní dar je obdarovaný oprávněn použít výhradně k úhradě výdajů pro účel uvedený v čl. I odst. 3 této smlouvy. 
	Obdarovaný nesmí poskytovat prostředky z daru jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojenou s účelem,  na který byl dar poskytnut.
	Obdarovaný je povinen předložit vyúčtování daru doložené kopiemi účetních dokladů a stručným zhodnocením po finančním ukončení akce.
	Obdarovaný je povinen dar nevyužitý, nevyúčtovaný, nedočerpaný nebo použitý v rozporu s touto smlouvou vrátit na účet dárce uvedený v záhlaví této smlouvy.



II. Závěrečná ustanovení

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
	Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
	Dárce bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí statutární město Olomouc bezodkladně po uzavření smlouvy.
Obdarovaný prohlašuje, že tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Olomouce na jejím jednání dne 11.11.2019.
	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že její obsah odpovídá shodným, svobodným a vážně myšleným projevům jejich vůle.
Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - projekt výsadby stromů a následné péče
Příloha č. 2 - nabídka společnosti Green Bond s.r.o.


V Olomouci dne …………				V Olomouci dne…………….

Za obdarovaného:					Za dárce:



	………………………………......	…………………….……………
	Statutární město Olomouc	Koyo Bearings 
	zastoupené	Česká republika s.r.o.
	Ing. Otakarem Bačákem	zastoupená
	náměstkem primátora	Ing. Markem Janků, jednatelem
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