
DAROVACÍ SMLOUVA

Město Moravské Budějovice
se sídlem: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
zastoupené:
IČ: 00289931, DIČ: CZ00289931
bankovní spojení:
číslo účtu:
na straně jedné jako dárce

a

Univerzita Palackého v Olomouci,
Součást: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci
se sídlem:
zastoupená:
IČ: 61989592, DIČ: CZ61989592
bankovní s pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc
číslo účtu:
na straně d

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu:

1. Obdarovaný výslovně prohlašuje, že u příležitosti 100. výročí narození Jiřího Loudy
připravuje vydání publikace Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu / Coats of
arms of the Knights of the Order of the Garter (dále jen „publikace11).

2. Dárce se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout obdarovanému peněžitý dar v částce
2.000,- Kč, a to formou bezhotovostního převodu na účet obdarovaného uvedený v záhlaví
smlouvy, pod variabilním symbolem 00289931, nejpozději do patnácti dnů ode dne po
uzavření této smlouvy.

Obdarovaný podpisem této smlouvy uvedený peněžitý dar přijímá do svého vlastnictví
a zavazuje se ho použít výlučně pro potřeby vydání publikace. V případě, že obdarovaný
použije uvedený peněžitý dar na jiný účel, má dárce právo od této smlouvy v souladu
s§ 2001 občanského zákoníku odstoupit a obdarovaný bude povinen vrátit zpět celou
poskytnutou finanční částku.

Obdarovaný zajistí uvedení dárce v seznamu obcí, které vydání publikace podpořily,
uvedeném na předních stranách publikace, s uvedením textu: „Města a obce používající
komunální symboliku navrženou Jiřím Loudou, které finančně podpořily vydání
publikace11.

Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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7. lato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž dárce obdrží jedno
a obdarovaný dvě z nich.

9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, že smlouva byla
sepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a nikoli v tísni. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne PA. Pít. ‘Ij!\dějovicích dneV Moravsky

za dárce / za obdarovaného
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