
Darovací smlouva č.

Smluvní strany
 

Veolia Energie ČR, a.s.

Ředitelství společnosti

28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupená generálním ředitelem

Ing. Josefem Novákem

IČzv 45193410

DIC: CZ45193410

Peněžní ústav: Komerční banka, as.

Číslo účtu: _

Zápis V OR: Krajský soud V Ostravě, B 318

Číslo smlouvy:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupene náměstkyní primátora

Mgr. Kateřinou Sebestovou

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ustav: Česká spořitelna as.,

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu:

 

dále jen „dárce“

 

dále jen „obdarovaný“

uzavírají dle ust. §2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozděj ších předpisů tuto darovací smlouvu (dále jen „smlouva“)

Obsah smlouvy
 

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se

skutečností V době uzavření smlouvy.

Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

1. Dárce touto smlouvou poskytuje obdarovanému účelově vázaný finanční dar ve výši 250 000,-

Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korunčeských) a obdarovaný tento dar přij ímá.
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Finanční prostředky, které jsou předmětem daru dle odst. 1, zašle dárce na účet obdarovaného

vedený bankou Česká spořitelna a.s., č. účtu 19-1649297309/0800 s variabilním symbolem

1010, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Dar dle odst. 1 se obdarovaný zavazuje použít jako zdroj příjmů Fondu pro děti ohrožené

znečištěním ovzduší (dále jen „Fond“), který byl zřízen usnesením Zastupitelstva města

Ostravy č. 3029/ZM0610/38 ze dne 26. května 2010.

Obdarovaný se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky V souladu se schváleným

Statutem Fondu. Finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy nelze použít

k jinému účelu.

Dárce si vyhrazuje právo žádát vrácení daru, byl-li použit k jiným účelům, než

předpokládaným Statutem Fondu.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,

nikoli V tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz

toho připojují své podpisy.

Ode dne podpisu této smlouvy jsou smluvní strany svými projevy vůle vázány.

Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž obdarovaný obdrží 2 vyhotovení

a dárce 1 vyhotovení.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku

podepsaného oběma smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna podle Zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

ao registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „registr smluv“), ve znění pozdějších

předpisů, a to včetně příloh, dodátků, odvozených dokumentů a metadat. Smluvní strany se

dohodly, že tuto smlouvu uveřejní V registru smluv (https://smlouvy.gov.cz) obdarovaný do 30

dnů od jejího uzavření.

Obdarovaný bere na vědomí a souhlasí s tím, že dar je výhradně a zcela určený na dohodnutý

účel. Obdarovaný se zavazuje zabránit tomu, aby finanční příspěvek sloužil k financování

jakékoliv nelegální či nemorální áktivity nebo činnosti odporující veřejnému pořádku. Zejména

se obdarovaný zavazuje, že dár nepoužije zcelá ani částečně, přímo nebo nepřímo, jáko platbu

soukromému zprostředkovateli nebo veřejnému činiteli za účelem získání výhody, ovlivnění
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jednání nebo rozhodnutí, nebo k motivování soukromého zprostředkovatele nebo veřejného

činitele, aby využil svého vlivu na jednání veřejného nebo soukromého činitele.

8. Dárce pro účely efektivní komunikace s obdarovaným a případně pro účely plnění smlouvy či

svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje

subjektů udajů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty udajů plní role a úkoly

související s touto smlouvou, a to v průběhu účinnosti této smlouvy a dobu nutnou pro

vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchovávání

v souladu s příslušnými právními předpisy.

Obdarovaný se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů dárcem

informovat á předat jim informace v Zásadách zpracování osobních údajů pro dodavatele

a další osoby dostupných na internetové adrese https://www.vecr.cz.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

lO. Doložká platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Ostravy svým

  

usnesením č. ze dne ....2019.

Za dárce v Za obdarovaného

Veolia Energie CR, a.s. Statutární město Ostrava

V Ostravě dne... ...2019 V Ostravě dne... ...2019

Ing. Josef Novák Mgr. Kateřina Šebestová

generální ředitel náměstkyně primátora

3/3 Darovaci smlouva

Fond pro déti ohrožené znečištěním ovzduší


