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DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi následujícími smluvními stranami:

ssttaattuuttáárrnníí mměěssttoo FFrrýýddeekk--MMíísstteekk
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. primátorem
IČO: 00296643
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek

(dále též „dárce“)

a

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938

bankovní spojení: č. ú.: Moneta Money Bank, a.s.

(dále též „obdarovaný“)

I.

1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému částku ve výši Kč 870.000,-
(osmsetsedmdesáttisíc korun českých) a obdarovaný tento dar přijímá.

2. Výše uvedený dar slouží obdarovanému na pořízení 20 ks elektrických polohovacích lůžek pro

nově budovaný infekční pavilón.

II.

Dárce převede částku uvedenou v čl. I., odst. 1 této smlouvy na účet obdarovaného vedený
u Moneta Money Bank, a.s., č. účtu: a to neprodleně ode dne účinnosti této
smlouvy.

III.

1. Práva a povinnosti smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, 

přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy. 

4. Tato darovací smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. 

5. O poskytnutí daru rozhodlo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 9. zasedání 
dne 8. 4. 2020.  

 
 
Ve Frýdku-Místku dne     
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Za dárce 
Mgr. Michal Pobucký, DiS. 

primátor 

 Za obdarovaného  
Ing. Tomáš Stejskal 

 ředitel 
 
  
 
 

 
 
 


