
Smlouva darovací 

uzavřená níže uvedeněho dne, měsíce a roku V souladu S § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v pl. znění, takto:

I 
Smluvní Strany 

1. Dárce: 
Jihomoravský kraj 
se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
IČO: 708 88 337 
DIČ: cZ708 88 337 
zastoupený hejtmanem JUDr. Bohumilem Šimkem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. ú.: 35-1416620267/0100 

dále jen „dárce“ 

2. Obdarovaný: 
Jihomoravský filmový nadační fond 
zapsaný V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně V odd. N, vložka 676 
IČO: 06826148 
sídlo: Botanická 783/16, Brno-Veveří 602 00 Brno 
jednající: 

bankovní spojení: Moneta Money Bank 
č. ú.: 225461203/0600 

dále take' „Obdarovaný nebo nadační fond“ nebo také „smluvní strany“ 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

l. Obdarovaný nadační fond byl dne 20. 2. 2018 založen ke společensky užitečnćmu účelu, 
kterým je podpora audiovizuální tvorby, propagace města a regionu prostřednictvím 
audiovizuálních děl v souladu S čl. 5. Zakládací listiny nadačního fondu. 

2. Dárce tímto daruje obdarovanému peněžní dar ve výši 5000000 Kč 
(slovy: pětmilionůkorunčeských). Peněžní dar je poskytnut na zajištění čimiosti a provozu 
nadačního fondu v souladu se Zakládací listinou a Statutem nadačního fondu. 

3. Peněžní dar je dárcem obdarovanému poskytnut vsouladu Sčl. 8. Zakládací listiny 
nadačního fondu. 

4. Dárce peněžní dar přijímá a zavazuje se jej použít V souladu S touto smlouvou.



III. 

Dalsı ujednání 
Dárce poskytne peněžní dar ve výši 5 000 000 Kč obdarovanćmu bankovním převodem na 
účet obdarovanéhonč. 225461203/0600 do 30 dnů od účinnosti této darovací smlouvy. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany si smlouvu přečetly, S jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle Zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv).“ 

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu; přičemž dárce i 

obdarovaný obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Jihomoravský kraj je povinen při nakládání S veřejnými prostředky dodržovat ustanovení 
zakona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odst. 2 cit. zákona). 

O poskytnutí daru a schválení darovací Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského 
kraje v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (kraj ské Zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na svém 31. zasedání konaném dne 18. června 2020 usnesením č. 
2731/20/Z31. 

v Bfnč dne 7- 7~ 2020 / V Bmë dne 22. ó. 2020 
Jıhomoravský kraj 
Žerotxnovo nam. 3 
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JUDr. B umil, imek, hejtman Mg/r. Ivana Košuličová 
Jil-Ädřavsk'ého kraje předsedkyně správní rady Jihomoravského 
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filmového nadačního fondu 
za ce za obdarovaného 
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