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DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená ve smyslu § 2055 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 
(dále jen OZ) 

Smluvní strany 

dárce: 
Sídlo: 
IČo: 
Zastoupení: 
(dále Jen dárce') 

Město Náměšt' nad Oslavou 
Masarykovo nám. 104, 675 71 
00289965 
Vladimír Měrka, starosta 

Náměšť  nad Oslavou 

a 

obdarovaný: 	Nemocnice Třebíč , příspěvková organizace 
Sídlo: 	 Purkyňovo nám. 13312, 674 01 T řebíč  
IČO: 	 00839396 
DIČ : 	 CZ00839396 
Zastoupení: 	 Ing. Eva Tomášová, ředitel 
Bankovní spojení: 
Cislo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejst říku Krajského soudu v Brn ě , Oddíl Pr, č íslo vložky 1441 
('dále Jen ‚obdarovaný) 

Smlouva se uzavírá s těmito podstatnými náležitostmi: 

1. Dárce se zavazuje na základ ě  této smlouvy poskytnout obdarovanému: 

Finanční dar ve výši 80 000,- Kč  (slovy: osmdesát tisíc korun českých), 
pro Nemocnici Třebíč , příspěvkovou organizaci. Dar bude p ředán obdarovanému do 15 
dnů  ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Obdarovaný prohlašuje, že dar p řijímá a zavazuje se použít získané pen ěžní prostředky 
výlučně  k účelu dle bodu 1. této smlouvy. V p řípadě , že dar bude použit v rozporu 
s dohodnutým ú čelem, má dárce právo od smlouvy odstoupit. Obdarovaný je v takovém 
př ípadě  povinen dárci dar vrátit. 

3. Dárce si vyhrazuje právo kdykoliv nahlédnout do ú četnictví obdarovaného a ov ěř it 
si tímto způsobem čerpání darované částky k dohodnutému ú čelu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu p řečetly, že odpovídá jejich pravé 
a svobodné vůli, a že nebyla uzavřena za jednostranně  nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojují své podpisy. 

5. Dárce prohlašuje, že souhlasí se zve řejněním svého jména (názvu), p ředmětem a výší 
daru na internetových stránkách obdarovaného v souvislosti s poskytnutím daru dle této 
smlouvy. 
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6. Obdarovaný prohlašuje, že p ředchozí souhlas podle ustanovení § 37b zákona 
Č . 25012000 Sb., o rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů , ve znění pozdějších 
předpisů , s přijetím neú čelového peněžn ĺho daru do vlastnictví p říspěvkové organizace 
a s uzavřením darovací smlouvy, byl ud ě len prostřednictvím Č l. 2 odst. 2 písm. a) Zásad 
zastupitelstva Kraje Vyso čina o Vymezení majetkových práv a povinností p říspěvkových 
organizaci zřizovaných Krajem Vyso čina ze dne 19. 3. 2019 Č . 02119. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
obdarovaný a jeden dárce. 

8. Smlouvu lze dopinit č i změnit pouze po dohod ě  smluvních stran ve form ě  písemných 
č íslovaných dodatků . 

9. Smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem uve řejněním v Registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv spiní 
obdarovaný. 

Dárce: 
	

Obdarovaný: 

18. 03. 2021 
V Náměšti nad Oslavo dne ................ 	V Třebíči dne ..................... 

Vladimír 	rka e 	 ĺ  S7Z. Eva tbmášová 
ředitel 
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