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Darovací Smlouva 
podle ustanovení § 2055 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění 
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se sídlem: Mírová 545,357 31 Krásno 
ıčz46884558 .Dmi CZ48884558 
zastoupena: místopředseda správni rady 
(dale jen „Dárce”)
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Zdravotnická Záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Se sídlem: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary 
ıčz0Os7466O Zastoupené:ředitel 
(dále jen ,,0bdarovaný”) 

uzavirají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce, roku následující darovací smlouvu: 

Článek 1 

Předmět smlouvy 
1.1. Dárce poskytne Obdarovanému peněžní prostředky ve výši 20 000Kč, (slovy: dvacettisíc korun Českých) 

jako dar a Obdarovany tento dar přijímá. Obdarovany se zavazuje použit dar v souladu se svym účelem. 
1.2. Smluvni strany se dohodly, že dar bude poskytnut složením na účet Obdarovaného vedeného u ČSOB č. 

258008069/0300, pod variabilním symbolem 11112021. 

Článek 2 
Účel daru 

2.1. Účelem tohoto daru je poskytnutí finančních prostředků na akci VII. Konference IZS- 2021. 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Obdarovany nabyvá předmět smlouvy pro Svého zřizovatele (Karlovarský kraj) v souladu S ustanovením 
§ 27 odst. 4 Zákona č.250/2000 Sb. 

3.2. Jakékoliv Změny či dodatky ktéto smlouve mohou být provedeny pouze písemně a musi byt řádně 
podepsány oběma smluvními stranami. 

3.3. Jakékoliv spory, jež vzniknou mezi smluvními stranami v Souvislosti stouto Smlouvou, budou řešeny 
příslušným soudem České republiky. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

3.4. Tato smlouva je uzavřena a podepsána ve dvou stejnopisech v českém jazyce, Z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom Z nich. 
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