
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
ev.Č.: 62-2-7527/2021

1. Zs real, a.s.

zastoupená:
sídlo:
IČ,
DIČ,
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen ,,dárce "

Petrem Pavlackým, ředitelem aquaparku
č. cv. 110, 691 22 Pasohlávky
25334271
CZ25334271

2. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

zastoupená:
sídlo:
IČ,
DIČ,
kontaktní osoba:
tel:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen ,,HZS JmK"

plk. Ing. Jiřím Pelikánem, ředitelem HZS JmK
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
70884099
CZ70884099, neplátce DPH

ČNB, pobočka Brno
19-10039881/0710

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dále § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, v platném mění (dále jen ,,občanský zákoník") tuto

SMLOUVU

o poskytnutí finanČních prostředků organizaČní sloŽce státu - HasiČskému záchrannému sboru
Jihomoravského kraje

(dále jen ,,smlouva")

ČI. I. Úvodní ustanovení

l. Smluvní strany jsou vedeny společnou snahou k vytváření podmínek pro účinnou ochranu života a
zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech, se dohodly, že uzavřou tuto smlouvu.

ČI. II. Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je závazek dárce poskytnout HZS JmK finanční prostředky, a to ve výši
10 000,- KČ (slovy: desetitisíc korun českých).
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2. Tyto finanční prostředky budou použity pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného
systému a ochrany obyvatel, a to na technické zhodnocení, instalace lafetové nárazníkové proudnice
na CAS 30 T 815-7 RZ: 5B4 3306 HZS JmK. Vozidlo je zařazené na HZS JmK stanice Pohořelice.

ČI. III. Práva a povinnosti smluvních stran

l

l. Dárce se zavazuje, že finanční prostředky dle ČI. II. odstavce 1 této smlouvy poskytne HZS JmK na
účet HZS JmK, uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 10 dnů od nabytí platnosti a účinnosti této
smlouvy.

2. Dárce je oprávněn kdykoliv na základě předchozí písemné žádosti nahlédnout do účetnictví a dalších
dokladů HZS JmK, které se vztahují k poskytnutým finančním prostředkům.

3. Dárce je oprávněn kdykoliv po předchozí písemné žádosti provést prostřednictvím svých
zaměstnanců kontrolu, jsou-li poskytnuté finanční prostředky použity k účelům uvedených ve
smlouvě.

4. HZS JmK je povinen použít poskytnuté finanční prostředky výlučně k účelům, uvedeným v ČI. II.
odst. 2 této smlouvy.

ČI. IV. Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, smlouva plně vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli a je v souladu se záměrem, který společně sledují.

2. Ostatní právní vztahy, touto smlouvou neupravené, se řídí zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
občanským zákoníkem.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze elektronickými a očíslovanými dodatky odsouhlasenými a
podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

4. Tato smlouva je sepsána v l vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými
podpisy obou stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Smluvní
strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá HZS JmK. Dále se smluvní
strany dohodly, že osobní ú před zveřejněním anonymizovat.

l, 05, 2021

ký záchranný sbor JmK

ředitel HZS Jihomoravského kraje
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