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DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, Sb.,

Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Společnost Steelcase Czech Republic s. r. o.
Se sídlem Ostrov u Stříbra 18, 349 01 Kostelec
Zastoupená: Pierre Marie Albert Blesch
lČ: 024 36 931
DIČ: CZ02436931
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, sp. zn. C 31239
Bankovní spojeni: Komerční banka, číslo účtu:
(dále jen dárce)

a

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Klatovská třída 2960/2001, jižní Předměstí, 301 00 Plzeň,
IČO: 453 33 009
DIČ: CZ45333009
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684
zastoupená ředitelem MUDr. Pavlem Hrdličkou
(dále jen obdarovaný)
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Dárce a obdarovaný uzavírají tuto darovací smlouvu, podle které dárce poskytne obdarovanému movitý
majetek, konkrétně 6x kontejner a 6x skříň v přibližné hodnotě 98.122 KČ, pro výjezdové základny
Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace.

Obdarovaný touto darovací smlouvou výše uvedený movitý majetek jako dar přijímá, nabývá předmět daru v
souladu se zřizovací listinou do vlastnictví zřizovatele plzeňský kraj jako majetek rozšiřující majetek předaný
k hospodaření a zavazuje se jej použit jen pro zajištěni cilů a posláni Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje, příspěvkové organizace.

Dárce poskytuje dar ve smyslu ve smyslu § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z přijmu, v platném
znění a obdarovaný se zavazuje jej v tomto smyslu použit.

III.
Tato darovací smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použiji příslušná ustanoveni zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašuji, že si tuto darovací smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném ujednáni podle jejich pravé a svobodné vůle.

Autentičnost této darovací smlouvy potvrzují svým podpisem,

11 -M- 2017
V Ostrově u Stříbra, dne 3.1.2016 V Plzni, dne ...
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Steelcase Czech Republic s. r. o. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
Pierre Marie Albert Blesch MUDr. Pavel Hrdlička
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