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Darovací smlouva

ve smyslu ust.§ 2055 a nésl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) RENOMIA, a. s.

se sídlem: Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 48391301

Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3930

Zastoupená:_ předsedou představenstva a _členem

představens va

(jako dárce)

2) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem:17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100

Zastoupené: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorem

(jako obdarovaná)

takto:

1. Dárce touto smlouvou daruje obdarované částku ve výši 200 000 Kč (slovy:

dvěstětisíckorunčeských). Darje určen ke krytí nákladů spojených se vzděláváním.

2. Dárce poskytne dar uvedený v odstavci 1vtéto smlouvy bezhotovostním převodem na

bankovní účet obdarované vedený u Ceskoslovenské obchodní banky, č. účtu

3. Obdarovaná dar uvedený v odstavci 1 této smlouvy přijímá a zavazuje se ho použít pouze

v souladu s účelem darování uvedeným v této smlouvě.

4. Dárce má právo požadovat vrácení daru v případě zjištění, že obdarovaná porušila

ustanovení odstavce 3 této Smlouvy. Obdarovaná se zavazuje doložit dárci na jeho

požádáni doklady prokazující použiti daru.

5. Dárce i obdarovaná shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli,

že byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a skutečné vůle, určitě, vážně a

srozumitelné, přičemž autentičnost této smlouvy potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6. Tato darovací smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana

obdrží po jednom stejnopisu. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze

písemně.

?. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem a je platná dnem podpisu oběma smluvními

stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
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