
DarovaCI smlouva

uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvni strany

GasNet Služby, s.r.o.

se sídlem: Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 57165

zastoupena: Martinem Gebauerem, jednatelem

Pavlem Káčerem, jednatelem

IČO: 279 35 311 , „___ _. „

DIČ: c227935311
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Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupena: Bc. Alešem Boháčem, MBA - starostou

IČO: 00845451

DIČ: C200845451

(dále jen „Obdarovaný“)

Předmět smlouvy

1. Dárce se na základě této smlouvy zavazuje bezplatně převést (darovat) do vlastnictví

Obdarovaněho věcný dar — použitý osobni detektor SEWERIN řady EX-TEC PM4 včetně

flexibilní sondy a síťového adaptéru v počtu 1 kus, a to v celkové zustatkově hodnotě O,-

Kč (dále jen „dar“). Součástí darovaných věcí je i příslušenství — flexi sonda, síťový a

napájecí adapter a baterie.

Dar je majetek Dárce podrobně popsaný v následující tabulce:

 

Pořadové Inventární V'robní číslo Rok Pořizovací Zůstatková Platná

číslo číslo V výroby hodnotavKč hodnotavKč kalibrace do
  

1 79854 6011013938 2009 56 389 O 02/2021
[. _A _        

Jde o opotřebeně věci, přičemž jejich stáří činí více než 10 let. Ekonomický prospěch věci

byl na straně Dárce již vyčerpán a dar je na straně Dárce plně účetně idaňově odepsán,

určen k likvidaci.

2. Obdarovaný prohlašuje, že tento dar příjme. K převzetí daru bude obdarovaný Dárcem

vyzván neprodleně po uzavření této smlouvy. Přijetí daru bude dokládat oboustranně

podepsaný protokol o předání.

3, Obdarovaný se zavazuje dar využít pouze pro činnost jednotky sboru dobrovolných hasiču

Ostrava Radvanice vrámci požární ochrany po dobu nejméně 5 let od účinnosti této

smlouvy, nedojde-Ii ke znehodnocení daru dříve jeho poškozením, zničením, ztrátou nebo

odcizením.

4. Obdarovaný se zavazuje poskytnout Dárci na jeho požádání součinnost pro účely

prokázání splnění podmínek odečtu hodnoty daru od základu daně z příjmu ve smyslu

zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisu.
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III.

Vrácení daru

 

1. V případě, že Obdarovaný nepoužije dar k účelu dle čl. II. odst. 3. této smlouvy, neprokáže

Dárci účel užití daru nebo umožní jeho užití v rozporu s touto smlouvou, sjednávají smluvní

strany rozvazovací podmínku účinnosti této smlouvy ve smyslu § 548 odst. 2 občanského

zákoníku, tj. právní účinky této smlouvy zaniknou a Obdarovaný je povinen Dárci dar vrátit.

Lhůta pro vrácení daru činí 30 dnů ode dne, kdy byl Obdarovaný Dárcem v souladu s touto

smlouvou písemně o vrácení daru požádán.

2. Pro účely této smlouvy se v případě pochybností () doručení zásilky považuje doporučená

zásilka smluvní strany určená druhé smluvní straně adresovaná do jej ího sídla uvedeného

v záhlaví této smlouvy nebo v případě změny sídla na adresu oznámenou druhé smluvní

straně za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání.

IV.

Předání daru

1. Vlastnictví k daru sjednaného v čl. II. této smlouvy nabude Obdarovaný jeho převzetím.

Dárce předá Obdarovanému dar v místě sídla Dárce na základě předávacího protokolu,

podepsaného zástupci obou smluvních stran.

V.

Registr smluv

1. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb.. o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se výslovně zavazují, že tuto smlouvu

ani její případ né dodatky nebudou uveřejňovat v registru smluv.

VI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany sjednaly rozvažovací podmínku účinnosti této smlouvy specifikovanou v čl.

lll. odst. 1 této smlouvy.

2. Obdarovaný se zavazuje nepřevést jakýmkoli způsobem na jinou osobu vlastnické právo

k daru, a to ani kjednotlivému detektoru, ani neumožnit žádné osobě s výjimkou členů

jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrava Radvanice užití daru (zejména dar

nepronajme nebo nedá do výpůjčky) po dobu 5 let od účinnosti smlouvy.

3. Změny a doplňky této smlouvy Ize provádět pouze písemnými vzestupně očíslovanými

dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran. Na základě výslovné dohody

smluvních stran se nepřipouští jiná než písemná forma změny této smlouvy ani dodatků,

a to pod sankcí neplatnosti.

4. Smluvní strany se zavazují, že pfi zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) druhé strany

pro účely podle této smlouvy budou přistupovat k takovým OU výlučně podle platných a

účinných právních předpisů, upravujících ochranu OU,'a to za účelem splnění svých úkolů

vyplývajících z této smlouvy, dále nebudou takové OU zpřístupňovat ani poskytovat bez

výslovného souhlasu druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného řízení vedeného

před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále se smluvní strany zavazují, že v případě

potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení problematiky OU dané

smluvní strany.

5. Obdarovaný bere na vědomí, že pro zajištění výkonu vybraných činností využívá Dárce

spolupráci s prověřenými externími partnery. Těmto společnostem (partnerům), kteří jsou

v postavení zpracovatele osobních údajů, může Dárce předávat vybrané osobní údaje
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pouze za účelem řešení agendy v návaznosti na tuto smlouvu. Zpracování osobních údaju

mohou pro Dárce provádět zpracovatele výhradně na základě smlouvy o zpracování

osobních údaju, případně jine srovnatelné právní obdoby, tzn. s garancemi organizačně-

technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž

zpracovatele nesmí použít údaje k jiným učeIUm.

 

6. Dárce je správcem osobních údaju subjektu udaju. Informace o jejich zpracování

vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a Účelu zpracování,

přehledu práv a povinností Dárce a aktualizovaněho seznamu zpracovatelu osobních

údaju, jsou zveřejněny na webové stránce Dárce (https://www,gasnet.cz/cs/informace-o-

zpracovani—osobnich-udaju-gns/) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v prUběhu jejího

trvání budou subjektu udaju poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu

sídla Dárce, nebo do jeho datové schránky ID jnnyst.

7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Dárce

obdrží dvě a Obdarovaný rovněž dvě vyhotovení.

8. Doložka platnosti právního jednáni podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisu: Dar podle této smlouvy byl schválen Radou

městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 20. ledna 2021 svým usnesením č.

881/49/21.

„ . .
2201-1021

V Brnědne..... V Ostravě - Radvanicích dne ..................

Za Dárce Za Obdarovaněh

    
Jméno: Má in e auer

Funkce: jednatel

GasNet Slúžby„s.r.o.

Funkce: starosta

 

Funkce: jednatel

GasNet Služby, s.r.o.
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