
Č.j. dárce: OCHR-HPOO/DAR/002900/2019/Vys 
Č.j. obdarovaného: HSOL-6990-1/2019

DAROVACÍ SMLOUVA
Smluvní strany:
Statutární město Olomouc
Se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc 
IČO: 00299308 
DIČ: CZ00299308
Zastoupené JUDr. Martinem Majorem, MBA, 
Bankovní spojení|
(dále také jen ,,dárce“)

rimátora

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Se sídlem Schweitzerova 91, PSČ 779 00 Olomouc 
IČO: 70885940
Zastoupená plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem_____
Bankovní spojení :
(dále 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 obdarovaného v jeho celospolečensky přínosné 
činnosti - ochrana života, zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci 
při mimořádných událostech.

I. Předmět smlouvy

1. Dárce se na základě této smlouvy zavazuje obdarovanému k poskytnutí peněžního daru ve 
výši 360 000 Kč (slovy: třistašedesát tisíc korun českých). Dárce se zavazuje vyplatit dar 
na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů od účinnosti 
této smlouvy. Vlastnické právo k daru přechází na obdarovaného připsáním daru na jeho 
účet.

2. Obdarovaný dar dle předchozího odstavce od dárce přijímá podpisem této smlouvy.
3. Účelem poskytnutí daru je financování pořízení speciálního vybavení pro záchranu 

osob ze zřícených staveb.
4. Peněžní dar je obdarovaný oprávněn použít výhradně k úhradě výdajů pro účel uvedený 

v čl. I odst. 3 této smlouvy.

II. Závazky obdarovaného

1. Obdarovaný se zavazuje:
1.1. Uvést statutární město Olomouc jako dárce na propagačních materiálech, publikacích, 

webu apod. Obdarovaný je oprávněn při propagaci použít znak dárce.
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1.2. Použít dar jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
v souladu s účelem poskytnutí daru dle čl. 1 odst. 3 této smlouvy.

1.3. Umožnit orgánům dárce kontrolu správnosti použití daru.
1.4. Neprodleně oznámit dárci změnu adresy nebo změnu osob oprávněných jednat 

jménem obdarovaného.
1.5. Předložit vyúčtování daru doložené kopiemi účetních dokladů a stručným 

zhodnocením po finančním ukončení akce, nejpozději do 28. 2. 2021.
1.6. Dar nevyužitý, nevyúčtovaný, nedočerpaný nebo použitý v rozporu s touto smlouvou 

vrátit do 28. 2. 2021 na účet dárce uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Obdarovaný nesmí poskytovat prostředky z daru jiným osobám, pokud se nejedná o

přímou úhradu nákladů spojenou s účelem, na který byl dar poskytnut.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení.

3. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Obdarovaný 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 (pokud takovému uveřejnění podléhá) 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.

5. 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 dárce bezodkladně po uzavření 
smlouvy.

6. Dárce prohlašuje, že tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem města 
Olomouce na 8. zasedání dne 13. 12. 2019 pod č. usnesení 27.

7. Smluvní strany prohlašují, žc si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a žc její obsah 
odpovídá shodným, svobodným a vážně myšleným projevům vůle.

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

Statutární město Olomouc 
zastoupené

JUDr. Martinem Majorem, MBA 
1. náměstkem primátora

ČR - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje 

zastoupená
plk. Tng. Karlem Koláříkem 

ředitelem
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