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Darovací smlouva 
č. OLP/1505/2020 

 

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem 

dále jen „dárce“ 
  

a   
  

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.           

se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa 

IČO: 27283518 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva 

dále jen „obdarovaný“ 

  
takto: 

 
 

Článek I. 
Předmět daru 

1. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému tento věcný dar: tři termokamery 
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG.   

2. Celková hodnota věcného daru činí 380 542,05 Kč.   

3. Obdarovaný prohlašuje, že věcný dar poskytnutý na základě této smlouvy přijímá a 
prohlašuje, že je mu stav věcného daru znám.  

4. O poskytnutí věcného daru rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 
237/20/ZK ze dne 23. 6. 2020.         

Článek II. 
Předání daru 

1. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí věcného daru včetně dokladů 
potřebných k jeho užívání.  
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Článek III. 
Ostatní ustanovení 

1. Obdarovaný bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
dárce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obdarovaný výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva 
včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu 
v registru smluv dárcem zveřejněny. 

2. Věcný dar poskytnutý na základě této smlouvy může být předmětem daně z příjmů. 

 
Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost 
originálu. Dárce obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ze strany dárce.  

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Tato smlouva byla schválena 
usnesením mimořádné Rady Libereckého kraje č. 1105/20/mRK ze dne 15. 6. 2020.      

 

 V Liberci dne       V České Lípě dne             

  

 

 

…………………………… ………………………… 

Martin Půta Ing. Pavel Marek 

hejtman předseda představenstva 

                                

                                         


