
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00CVROU

DAROVACÍ SMLOUVA
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Dárce:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

ID datové schránky:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

primátorem

5eabx4t

dále také jen „dárce"

Obdarovaný:

Se sídlem:

IČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

e-mail:

Kateřina Sládečková

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v

obchodním rejstříku

9. května 32, 747 61 Raduň

74207725

Československá obchodní banka a.s.

dále také jen „obdarovaný"



Článek II.

1 . Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 20.000,00 Kč

(slovy: dvacet tisíc korun českých) (dále také jen „dar") a obdarovaný tento dar přijímá.

2. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému dar bezhotovostním převodem z účtu dárce na účet

obdarovaného uvedený v článku I. této smlouvy ve Ihůtě do 15 dnů ode dne uveřejnění této smlouvy

v registru smluv.

Článek III.

1. Obdarovaný se zavazuje dar použít ke kompenzaci nákladů, které mu vznikly v souvislosti

s koronavirovou pandemií v době od 14.03.2020 do 30.04.2020, dle Výzvy k předkládání žádostí o

finanční účelový dar pro živnostníky a malé a střední podniky zasažené koronavirovou pandemií (COVID
- 19) - I zveřejněné na webových stránkách dárce.

2. Obdarovaný je povinen dárci na jeho výzvu prokázat použití daru v souladu s touto smlouvou.

3. Nepoužije-li obdarovaný dar v souladu s touto smlouvou, je dárce oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních

stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou formou.

3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana

obdrží jedno vyhotovení.

4. Je-li obdarovaným právnická osoba, pak tato právnická osoba, resp. osoba podepisující za ni tuto

smlouvu prohlašuje, že byly splněny veškeré podmínky a náležitosti vyžadované právními předpisy,

zakladatelským právním jednáním a případnými dalšími vnitřními předpisy této právnické osoby

pro řádné a platné uzavření této smlouvy a že osoba podepisující za právnickou osobu tuto smlouvu

je oprávněna tak učinit.

5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o

registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně

příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu v rámci

podnikatelské činnosti budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či

obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky; nebudou uveřejněny údaje o

fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu,

telefonní číslo, e-mai!ová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného

odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-ii však uveřejnění této smlouvy v registru

smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozdéji do 15 dnů od jejího uzavření, je

uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá

smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru

smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

6. Rozhodnout o uzavření této smlouvy je na základě usnesení Rady statutárního města Opavy č.

171 0/4 1 /RM//20 ze dne 22.04. 2020 oprávněn primátor.

2 Z d 2020
V Opavě dne ..................... V ...Á- f.r?. .. ... dne

í? .5. X L'ýC Ls

primátor

Za

Kateřina Sládečková


