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Darovací smlouvu

Dárce prohlašuje, že na daru nevážnou žádná práva třetích osob.

1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

2. Centrum Zdislava
se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou Centra Zdislava 
IČ: 43378692
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 215441751/0100
(dále jen „obdarovaný“)

1. Městys Bobrová
se sídlem:Bobrová 138; 592 55 Bobrová 
zastoupená starostkou: Zdeňkou Smažilovou
IČ: 00293971
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Žďár nad Sázavou 
č.ú. 153938876/0300
(dále jen dárce)

ČI. I
Předmět smlouvy

ČI. II
Stav daru

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému částku 52 260 Kč, slovy 
padesátdvatisícdvěstěšedesát korun českých (dále jen „dar“) a obdarovaný tento dar do svého 
výlučného vlastnictví přijímá. Darovaná finanční částka bude použita na charitativní účely. Tento 
finanční dar je finančním darem účelově neurčeným. Bude použit pro činnost příspěvkové 
organizace Centrum Zdislava, která zajišťuje péči o tělesně, mentálně a kombinovaně postižené 
děti a dospělé. Souhlas s přijetím tohoto daru je udělen zřizovatelem městem Nové Město na 
Moravě, a to Zřizovací listinou ze dne 29.9.2009 článek 5, bod 5.
Tento finanční dar, který je přidělen na základě tohoto dokumentu, tvoří nedílnou součást jednotné 
vyrovnávací platby, která je hrazená poskytovateli služeb v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 
20.12.2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21 EU)
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1. Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce.

1.

2.

3.

4.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je Centrum Zdislava,

Dárce podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obdarovaného dárce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů obdarovaným 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu 
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

Dárce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména 
a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození) obsažených v této smlouvě obdarovaným 
(příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, 
projednání v orgánech obdarovaného a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, 
apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů 
předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, 
nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Dárce si je zároveň vědom svých 
práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem připsání daru na bankovní účet obdarovaného 
uvedený v preambuli této smlouvy.

Dárce zašle dar obdarovanému na účet obdarovaného uvedený v preambuli této smlouvy 
nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

ČI. IV
Ostatní ujednání

ČI. Ill
Nabytí vlastnického práva

Dárce dále souhlasí s tím, že ze strany obdarovaného bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí 
informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

ČI. V
Závěrečná ustanovení
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11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

30 //• 20/0^0. // V Novém Městě na Moravě dneV Bobrové dne

Obdarovaný:Dárce:

Zdeňka Smažilová 
starostka Městyse Bobrová

které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

Ing. Mgr. Hana/Janů 
ředitelka Centra Zdislava

9. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, dárce obdrží jedno 
vyhotovení a obdarovaný také jedno vyhotovení této smlouvy.

L CENTRUM ZDÍSLAVA
^Radnická 350

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tu
ONová Měno na Moravě

MÉSTYS BOBROVÁ
592 55 Bobrová 138

IČO:
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