
Smlouva o poskytnutí finančního daru HZS Pk 2020
uzavřená podle ustanovení § 2055 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Evidenční číslo smlouvy OKŘ/20/20326

Smluvní strany
Poskytovatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
bankovní spojení:
v f i r v *číslo učtu: 
zastoupen:
(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

Příjemce: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
se sídlem: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
IČO: 70885869
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 123-6232881/0710
zastoupen: plukovníkem Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem
(dále jen „příjemce") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí finančního daru

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, a 
zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je 
poskytnutí finančního daru z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na pořízení 
testerů - dynamického měření vzduchových dýchacích přístrojů a automatických 
externích defibrilátorů s příslušenstvím kompatibilních s vybavením Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického kraje, tréninkových elektrod a tréninkových 
resuscitačních figurín (dále jen „vybavení") a nezbytného výcviku. Příjemce po 
obdržení daru prohlašuje, že dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.

Článek II.
Výše poskytované podpory

Finanční dar na realizaci předmětu specifikovaném v čl. I. smlouvy, se poskytuje ve výši 
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a poskytovatel ho uhradí na účet 
příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Článek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) použít finanční dar co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této 

smlouvy specifikovaném v čl. I.,
b) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této 

smlouvě.
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c) na vybavení pořízené z finančního daru umístit text „Pořízeno s podporou 
Pardubického kraje".

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy 
řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančního daru dle této smlouvy, 
bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný 
souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu 
z této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
ČR. O uveřejnění smlouvy poskytovatel bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho 
údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, 
že nebude-li smlouva uveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku.

5. Osobní údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve 
smyslu ust. ČI. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření 
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

6. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na 
základě dohody obou smluvních stran.

7. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9. Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 
18. února 2020 a schváleno usnesením Z/429/20.

V Pardubicích dne V Pardubicích dne 1*2. loao

za poskytovatele 
JUDr. Martin Netolický,

hejtman

• ■

ijemce
plk. Mgr. Aleš Černohorský

ředitel
, V. #-

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje 

Teplého 1526 
530 02 Pardubice
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