
 

Darovací smlouva

 

ev. č. smlouvy Dárce: 0230003184

ev. č. smlouvy Obdarovaného: 2016/0439

Letiště Praha, a. s.

se sídlem na adrese: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

zastoupená: lng. Jiřím Krausem, předsedou představenstva

Ing. Milanem Špačkem, místopředsedou představenstva

IČO: 282 44 532

DIČ: C2699003361

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen “Dárce“)

a

Městská část Praha 17

se sídlem na adrese: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 _ Řepy

zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou

IČO: 00231223

bankovní spojení:

č. účtu:

var. symbol:

(dále jen „Obdarovaný“)

(Dárce a Obdarovaný společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě dále jen

„Smluvní strana“)

uzavírají podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném

znění (dále jen „občanský zákonik“), tuto

darovací smlouvu

(dále jen „Smlouva“):

!.

Uvodní ustanoveni

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako jsou způsobilé

nabývat vrámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k

povinnostem

2. Dárce uzavírá sObdarovaným' Smlouvu vrámci programu vyhlášeného Dárcem pod

názvem „DOBRE SOUSEDSTVI“.



Dárce prohlašuje, že ke dni 29. 9. 2016 obdržel žádost Obdarovaného o poskytnutí daru, a

že tato žádost splňuje náležitosti stanovené Pravidly programu příspěvků na veřejně

prospěšnou činnost pro obce a městské části dotčené provozem Letiště Václava Havla

Praha: „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“.

II.

Předmět Smlouvy

Dárce se Smlouvou zavazuje poskytnout Obdarovanému peněžitý dar ve výši 300.000,- Kč

(slovy: tři sta tisíc korun českých) za účelem stanoveným v čl. Ill. Smlouvy (dálejen „Dar“).

Dárce se zavazuje Dar odevzdat bezhotovostním převodem na účet Obdarovaného

uvedený vzáhlaví Smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí platnosti a účinnosti

Smlouvy.

Obdarovaný tento Dar přijímá a zavazuje se, že jej použije výhradně k účelu stanovenému

Smlouvou a pro projekt uvedený v čl. Ill odst. 1 Smlouvy.

|||.

Účel poskytnutí Daru

Obdarovaný se zavazuje, že Dar použije pouze za účelem realizace projektu: Podpora

jazykového vzdělávání žáků i pedagogů - projekt My ve světě - svět u nás, a to v termínu

do 30. 8. 2017. Pokud Obdarovaný použije Dar nebo jeho část v rozporu s účelem této

Smlouvy či pro jiný projekt, je povinen neprodleně, nejpozději však do 30. 9. 2017 vrátit

Dar Dárci formou bezhotovostního převodu na účet Dárce uvedený v záhlaví této Smlouvy,

a to ve výši, v níž byl Dar použit v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy.

Obdarovaný se zavazuje, že Dárci prokazatelně doloží, zda byl Dar použit na účel

stanovený v čl. lll. odst. 1 Smlouvy, a to kopiemi účetních dokladů (zejména fakturami,

smlouvami, objednávkami, bankovními výpisy apod.), případně dalších relevantních

dokumentů, a to nejpozději do dne 31. 8. 2017. Pokud Obdarovaný tuto povinnost nesplní,

je povinen neprodleně, nejpozději však do 30. 9. 2017 vrátit Dar Dárci formou

bezhotovostního převodu na účet Dárce uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to ve výši, jejíž

použití nebyl schopen řádně doložit.

Obdarovaný se zavazuje, že na vyžádání umožní Dárci, nebo jím písemně pověřené

osobě, nahlédnout do účetnictví a další dokumentace za účelem ověření splnění pravidel

pro poskytnutí Daru.

IV.

Zveřejnění smlouvy

. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou osobami podléhajícími zákonu č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv). Dárce se zavazuje, že tuto Smlouvu zveřejní v registru

smluv.

Strany se dále výslovně dohodly, že pro účely Výše uvedeného zákona nepovažují za

obchodní tajemství žádné ustanovení této Smlouvy.



Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se

řídí občanským zákoníkem.

2. Tato Smlouva se uzavírá ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží

Da'rce a jedno (1) vyhotovení obdrží Obdarovaný.

vztahu k uzavření této Smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena vtísni, nebo za jinak

Jednostranné nevýhodných podmínek, a že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a

srozumitelně. Na důkaz souhlasu Sjejlm obsahem připojují Smluvní strany své podpisy.

Dárce:

Obdarovaný:

VPraze dne 1. 12. 2016

V Praze dne 1. 12. 2016

 



  


