Darovací smlouva
č. OLP/512/2020
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01
IČO: 70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje
dále jen „dárce“
a
Asociace krajů České republiky
se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha Smíchov
IČO: 709 33 146
osoba oprávněná podepsat smlouvu:MUDr. Jiří Běhounek, 1. místopředseda Rady AKČR
dále jen „obdarovaný“

takto:
Článek I.
Předmět daru
1. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši 200.000 Kč
(slovy: dvěstě tisíc korun českých). Finanční dar je určen zájmovému sdružení právnických
osob, Asociaci krajů České republiky, která jej využije k finanční podpoře humanitární
pomoci v partnerské provincii AKČR Zhejiang v ČLR, v boji s infekčním virovým
onemocněním COVID-19 (koronavirus).
2. O poskytnutí finančního daru se rozhodlo na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
usnesením č. 80/20/ZK ze dne 25. 2. 2020.
3. Obdarovaný prohlašuje, že nadepsaný finanční dar přijímá.
Článek II.
Předání daru
1. Dárce finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy převede na účet obdarovaného

1

číslo 200 444 0002/6000, s variabilním symbolem 5122020, vedeného u PPF banky, a.s., do
14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Článek III.
Ostatní ustanovení
1. Obdarovaný bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
dárce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obdarovaný výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva
včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu
v registru smluv dárcem zveřejněny.
2. Finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy může být předmětem daně z příjmů.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost
originálu. Dárce obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude
zveřejněna dárcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i
v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto
dnem.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Tato smlouva byla schválena
usnesením Rady Libereckého kraje č. 374/20/mRK ze dne 24. 2. 2020

V Liberci dne

V Praze dne

………………………

……………………………

Martin Půta

MUDr. Jiří Běhounek,

hejtman

1. místopředseda Rady AKČR
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