
1. MOD elektronik, s.r.o.
se sídlem Sělisko 1386,
592 31 Nové Město na Moravě

zastoupený jednatelem Jiřím Modrákem

IČ:27676552
DIČ:CZ27676552
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Srně, oddíl C, vložka 51161
(dále jen "dárce")

a

2. ZŠ Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou
se sídlem Vratislavovo náměstí 124, Nové město na Moravě
zastoupený Mgr. Otto Ondráčkem
IČ: 70284725
DIČ: CZ70284725
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 271299440207/0100.
(dále jen "obdarovaný'?

uzavírají níže uvedeného dne, rnesice a roku v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") tuto:

Darovací smlouvu

ČI.l
Předmět smlouvy

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému částku 100 000 Kč, slovy jednostotisíc Kč
(dále jen .dar") a obdarovaný tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá.

ČI. II
Stav daru

Dárce prohlašuje, že na daru neváznou žádná práva třetích osob.

ČI. III
Nabytí vlastnického práva

Dárce zašle dar obdarovanému na účet obdarovaného uvedený v preambuli této smlouvy
nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy.



ČI. IV
Ostatní ujednání

Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce.

ČI. V
Závěrečná ustanovení

1. Dárce podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy 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").

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

3. Obdarovanému svědčí zákonné zmocnění (občanský zákoník, zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích)
ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této
smlouvy.

4. Tato smlouva je uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany
kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

7. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, dárce obdrží jedno
vyhotovení a obdarovaný dvě vyhotovení této smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě
dne: 22. 11. 2019

V Novém Městě na Moravě
dne: 22.11.2019

Dárce: Obdarovaný:
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