
Darovací smlouva

Číslo smlouvy obdarovaného: 322/2019/S
Smluvní strany

Gene Haas Foundation ve spolupráci s National Institute for Metalworking Skills (NIMS)
zastoupený Montezem Kingem, prozatimním výkonným ředitelem
se sídlem: 2800 Sturgis Rd, Oxnard, 93 030 California, USA
a ve spolupráci s Haas Automation Europe nv,
kterou zastupuje Simon Vanmaekelbergh
(dále jen dárce)
a

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, příspěvková organizace
zastoupená Ing. Be. Simonou Nesvadbovou, Ph.D., ředitelkou Školy
se sídlem Jesenická l, 106 00 Praha 10
10:0069133
bankovní spojeni': PPF banka, Praha 4
č.ů.: 2003760004/6000
(dále jen „obdarovaný")

uzavírají podle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tuto darovací smlouvu

l.
Dárce daruje obdarovanému v rámci grantu peněžitý dar ve výši 10.000 USA (slovy deset tisíc
amerických dolarů) z grantového fondu na podporu odborného vzdSlávani (podpora studujfcích žáků ~
stipendijní program, zajištění školení v programování CNC strojů, obnova obráběcích strojů a nástrojň,
ochranné pomůcky) v oblasti kovoobrabění a obdarovaný tento peněžitý dar přijímá do majetku v
souladu s § 27 odst. 6 zákona č, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Ů2emních rozpočtfit ve zněni
pozdějších předpisů.

II.
Penéžitý dar uvedený v Článku I. byl zaslán dárcem obdarovanému na úíet Číslo 2003760004/6000
vedený u PPF banka.

III.
Aby bylo zajištěno dodržování podmínek kodexu vnitřního výnosu USA a použití fondfl, jak je
stanoveno v žádosti o grant, může NIMS nebo určený zástupce přezkoumat zafťzeni, zdroje a činnosti
SŠES Jesenická l, 106 00 Praha 10. K veškerým dokumentům týkajicfch se výše uvedeného daru (v
listinné i elektronické podobě), bude uréenému zástupci NIMS umožněn přistup pro připadnou kontrolu
využiti daru k účelům, k jakým byl poskytnut.

IV.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž si dárce ponechává jeden stejnopis a
obdarovaný dva stejnopisy.

City: Zaventem (BE) date: 10/12/2019 V Praze dne: 10/12^2019

Dárce

Haas A
sstr

St
•BEVV73:

Obdarovaný

^
iw.zfy'"."

Simon Vanmaekelbergh
/y^-.^^á^.^.z^7

'/Ing. Be. Simona Nesvadbová, Ph.D.

V,.)-

l G^: š'"3a.
i Ł'A'<frots(;^:dky a síF^írensí?i
l 106 00 Praha 10, Jesenická l

Iť'00039133 15
i...-,.

L



Donation Agreement

Donee's agreement No: 322T20WS

Parties

Gene Haas Foundation in co-operation with National Institute for Metalworking Skills (NIMS)
represented by Montez King, Executive Director
registered seat at: 2800 Sturgis Rd, Oxnard, 93 030 California, USA
(hereinafter referred to as the "Donor")

and

Střední Škola elektrotechniky a strojírenství, příspévková organizace
represented by Ing. Be. Simona Nesvadbová, Ph.D.
registered seat at: Jesenická l, 106 00 Praha 10
1C No: 0069133
Name of Bank: PPF banka, Praha 4
Bank Account No.: 2003760004/6000
(hereinafter referred to as the „Donee")

The Donee and the Donor jointly as the "Parties" and each of them as the "Party"
concluded under Section 2055 et seg. of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code
the following Donation Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement")

I.
The Donor provides the Donee with a financial donation of USD 10.000 (Ten Thousand American
Dollars) to ensure the financial assistance of the practical lessons (support of the current students "
scholarschip program, CNC programming training, the modernization of the machines and machine
tools, safety equipment and protective gear) in the field of metalworking and the Donee accepts the
Donation from the Donor in its entirety in accordance with the terms of this Agreement and undertakes
to deal with the Donation only in the manner stated by this Agreement. The Donee declares that it is the
sole and exclusive owner of the bank account referred to in its identification in the header of this
Agreement.

II.
The above-mentioned (1.) financial Donation was send to the Donne's bank account specified in the
header of this Agreement.

III.
In order to ensure that the terms and the conditions of the Code of the USA and fund utilizing are met,
the Donee is obliged to allow the Donor (N1MS or the Deputy) upon its request at any time to check up
the copies of documents (in paper or electronic form) affirming the Donation is used in accordance with
the above stated purpose.

IV.
This Agreement is executed in three counterparts. One of them will be held by the Donor and two of
them will be in the Donee's possession.
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