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Naše čj.: MUSP 77566/2021 

Naše sp. zn.:       *MUSPX02B9DAJ* 

 

D A R O V A C Í   S M L O U V A 

 
                                        

Město Šumperk 

zastoupené:  Mgr. Tomášem Spurným, starostou 

sídlo:  Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01 

IČO:  00303461 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk 

číslo účtu:  27-1905609309/0800 

 

jako dárce (dále jen „dárce“) 

 

a 

 

Nadační fond Centrum bakalářských studií 

IČO:   26808153 

sídlo:   Šumperk, Jesenická 31, PSČ 787 01 

jednající:  předsedkyně správní rady Ing. Marta Novotná  

  a členka správní rady PhDr. Jana Kaufmanová 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Šumperk 

číslo účtu:  86 -7485330287/0100 

 
zapsaný v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu N, vložka 248 

 

jako obdarovaný (dále jen „obdarovaný“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2055 a násl.  

s § 398 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto darovací 

smlouvu: 

 

 

I. 

Dárce daruje touto smlouvou Nadačnímu fondu Centrum bakalářských studií peněžitý dar 

ve výši 500.000 Kč, slovy: pětsettisíckorunčeských, a obdarovaný tento dar přijímá. 

 

 

 

 



2|2 

II. 

Dárce poukáže darovanou částku do 15 dnů po podpisu této smlouvy oběma stranami 

na účet obdarovaného. 

 

 

III. 

Nepoukáže-li dárce darovanou částku v termínu dle čl. II na účet obdarovaného, 

obdarovaný může od této smlouvy odstoupit. Dnem doručení odstoupení se tato smlouva 

od počátku ruší. 
 

 

 

IV. 

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace 

a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu 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), případně i s jejím jiným 

zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod. 

 

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí dárce.  

 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 717/21 ze dne 22.04.2021. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dárce a jeden 

obdarovaný.  

 

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy  

a souhlasí s ním v celém rozsahu, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
 

 

 

V Šumperku  dne:                       V Šumperku  dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 
Město Šumperk      Nadační fond Centrum bakalářských studií 

Mgr. Tomáš Spurný, starosta    Ing. Marta Novotná, předsedkyně správní rady 

jako dárce      PhDr. Jana Kaufmanová, členka správní rady 

       jako obdarovaný 
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