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NADACE J&T
DAROVACÍ SMLOUVA
NadaceJ&T
Se sídlem: Malostranské nábřeží 563/3, 118 00 Praha 1
IČO:27162524
číslo účtu: 0002076666/5800
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddíle N, vložka 1521
zastoupená: Ing. Gabrielou Lachoutovou
předsedkyní správní rady
{dále také jen jako „dárce")

Organizace
Se sídlem: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01
Blansko
IČO: 00279943
Zastoupená: Ing. Jiří Crhou, starostou
(dále také jen jako „obdarovaný")
(společně také jen jako „smluvní strany")

uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto
Darovací smlouvu

1*6 /loto

Článek I.
1. Dárce daruje obdarovanému nefinanční dar: 72 kusů ochranných masek RP95M s filtrem a 75 kusů náhradních filtrů (dále
také jen jako „dar"), v hodnotě 66 356, 40 Kč (slovy šedesát šest tisíc tři sta padesát šest korun českých čtyřicet haléřů),
(jednotková cena masky s filtrem je 719,95 Kč a náhradního filtru 193,60 Kč), který bude obdarovaným použit k účelu
uvedenému v bodě 2. tohoto článku a obdarovaný tento dar přijímá.
2. Obdarovaný se zavazuje použít dar pouze k tomuto účelu: zajištění poslání obdarovaného.
3. Obdarovaný nabude vlastnické právo k daru jeho převzetím.
4. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kontrolu příslušných dokladů osvědčujících řádné užití daru. V případě nepoužití
daru v plném rozsahu se obdarovaný zavazuje tyto nevyčerpané části daru vrátit dárci, a to bez zbytečného odkladu.
5. Dárce se může domáhat vrácení daru, pokud by se obdarovaný k němu choval v rozporu s dobrými mravy.
6. Poruší-li obdarovaný některou ze svých povinností stanovených v bodě 2. a 4. tohoto článku, zavazuje se bezodkladně
vrátit dar dárci.
7. Obdarovaný prohlašuje, že všechny informace, prohlášení, údaje a dokumenty, které předložil nebo poskytl dárci
v souvislosti s poskytnutím daru, jsou pravdivé, přesné a úplné. Smluvní strany se dohodly, že dárce je oprávněn odstoupit
od této smlouvy v případě nepravdivosti, nepřesnosti nebo neúplnosti kteréhokoliv prohlášení obdarovaného uvedeného
v předchozí větě tohoto bodu smlouvy a obdarovaný je povinen poskytnutý dar bezodkladně vrátit dárci.
8. V případě, že obdarovaný poruší kteroukoliv svojí povinnost podle bodů 2, 4, 6, tohoto článku smlouvy:
- je obdarovaný povinen zaplatit dárci veškerou škodu a jiné náklady (zejména odvody, pokuty a penále podle obecně
závazných právních předpisů), které dárci v této souvislosti vzniknou.

Článek II.
1. Obdarovaný bere na vědomí, že:
a) ve smyslu ustanovení § 358 Občanského zákoníku je dárce povinen do své výroční zprávy uvádět u jednotlivých nadačních
příspěvků přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek (dar) v hodnotě vyšší než 10 000,- Kč, a
b) v zájmu transparentnosti své činnosti má dárce zájem do své výroční zprávy uvádět u jednotlivých nadačních příspěvků
přehled o osobách, kterým byl poskytnut příspěvek (dar) též v hodnotě nižší než 10 000,- Kč, a
c) ve smyslu ustanovení § 359 Občanského zákoníku je obdarovaný oprávněn požádat dárce o neuvedení údajů o
obdarovaném do výroční zprávy dárce (dále jen „zachování anonymity"), a
d) ve smyslu ustanovení § 359 Občanského zákoníku dárce zachová anonymitu, doručí-li obdarovaný písemnou žádost o
zachování anonymity dárci před schválením výroční zprávy dárce za rok, ve kterém byl nadační příspěvek (dar) poskytnut.

Článek III.
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Obdarovaný souhlasí s tím, že přijetí návrhu smlouvy dárcem bude obdarovanému oznámeno zasláním
scanu smlouvy podepsané oběma stranami emailem na adresu obdarovaného.

2. Neplatnost či neúčinnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost či neúčinnost této smlouvy jako
celku.
3. Dárce souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí obdarovaný
nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich
pravé a svobodné vůle. Platnost této smlouvy stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Blansko usnesením č. 18 přijatým na 39. schůzi dne 23.06.2020.

V Praze dne:

l 1 -07- 2020

NadaceJ&T
Ing. Gabriela Lachoutová, předsedkyně správní rady

V J>L~nUÁ'l.Uůne Jo-C

obdarovaný
město Blansko
Ing. Jiřím Crha, starosta
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