
Darovací smlouva
uzavřená dle ustanoveni § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č.j obdarovaného : HSOL-6755-1/2020

Galerie Šantovka, a.s.
Spisová zri.:
Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
(dále jen dárce)

a

B 11254 vedená u Krajského soudu v Ostravě
tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc
077 07 657
CZ07707657

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckébo kraje
Sídlo: 779 00 Olomouc - Povel, Schweitzerova 524/91
IČO: 70885940
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem
(dále jen obdarovaný)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu:

I.

l. Na základě této smlouvy se dárce zavazuje bezplatně převést na obdarovaného vlastnické právo
k následující movité věci, již je dárce vlastníkem:

10 500 ks jednorázových roušek

(dále jen předmět daru nebo také dar).
2. Pořizovací hodnota daru činila celkem 231 000 KČ (slovy: dvě stě třicet jedna tisíc korun českých).

Obdarovaný dar přijímá.

II.

l. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému předmět daru a obdarovaný předmět daru do svého
výlučného vlastnictví přijímá a bude ho používat pro zajištěni činnosti Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.

2. Okamžikem převzetí předinětu daru přechází na obdarovaného vlastnické právo k předmětu daru a
nebezpečí škody na předmětu daru. Smluvní strany potvrzují, že předmět daru byl předán a převzat
k datu podpisu této smlouvy.

III.

l. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím 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), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí obdarovaný.



m

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

4. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jejímu obsahu v celém rozsahu
porozuměly, že s jejím obsahem souhlasí a že ji uzavírají ze své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho ji podepisují.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Za dárce:

Olomouc 28. 12. 2020

Za obdarovaného:

Olomouc 28. 12 2020

plk. Ing. Karel Kolářík
ředitel


