
 

DAROVACÍ SMLOUVA

č. 2021/0129

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění

pozdějších předpisů mezi:

I.

Smluvní strany

I.l

Městská část Praha 17

se sídlem Žalanského ul. 291, 163 00 Praha 6 - Řepy,

IČ: 00231223

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 19-2000700399/0800

zastoupená: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou

(dále jen "MČ Praha 17")

(dálejen “obdarovaný ")

a

1.2

F1 RCW. S. r. 0.

sídlo: Kovárenská 233/2a, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

zastoupená: Igorem Nosovem, jednatelem společnosti,

IČ: 09439722

(dálejen “dárce ")

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé kprávním úkonům & po vzájemném

projednání a shodě uzavírají darovací smlouvu v tomto znění:

,..

II.

Předmět smlouvy

11.1 Předmětem této smlouvy je darování peněžních prostředků, a to ze strany dárce straně
obdarované. Podmínkou darování peněžních prostředků ve výši, jak vtéto smlouvě níže

uvedeno, je jejich použití na rozvoj MČ Praha 17, zejména jejího občanského vybavení a

ínůasu'uktury

11.2 Dárce se touto smlouvou jednostranně zavazuje, že na účet strany obdarované, který je

veden u peněžního ústavu, jak vpředchozím článku uvedeno, nejpozději do 30.6.2022

převede peněžní dar ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých).



11.3 Smluvními stranami bylo ujednáno, že obdarovaný přijímá dar, a to ve výši, jak je

v předmětu této smlouvy uvedeno, do svého vlastnictví dnem, ve kterém bude dar, na základě

příkazu kpřevodu peněžních prostředků, dárcem převeden a tím i připsán na účet

obdarovaného.

III.

Ostatní uiednání

III.1 Strana obdarovaná se touto smlouvou zavazuje, že dar, který mu dárce poskytne na

základě této smlouvy, použije výlučně k úhradě činnosti, jak je vpředmětu této smlouvy

uvedeno.

111.2 V případě, že obdarovaný dar, který mu bude dárcem poskytnut na základě této

smlouvy, použije pro jiný účel, než jak v této smlouvě ujednáno, považuje se takové jednání

obdarovaného za hrubé porušení dobrých mravů.

111.3 Smluvními stranami bylo dále ujednáno, že dárce je oprávněn domáhat se vrácení daru

jen v tom případě, kdy obdarovaný svým chováním hrubým způsobem porušuje dobré mravy,

zejména pak tím způsobem, že neplní své povinnosti, ke kterým se touto smlouvou zavázal.

V případě vzniku právních skutečností, jakje v předchozí větě uvedeno, je dárce oprávněn dar

písemně odvolat.

111.4 Pro případ, že dar bude dárcem v souladu s touto smlouvou odvolán, bylo smluvními

stranami ujednáno, že obdarovaný je povinen dar dárci vrátit, a to ke dni, který bude uveden

v písemnosti o odvolání daru, která bude prokazatelným způsobem zaslána dárcem do sídla

obdarovaného. '

IV.

MMM

IV.l Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy byla podepsána oprávněnými zástupci obou

smluvních stran & účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

IV.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit výslovným písemným ujednáním, které podepíší

oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž taková změna nebo doplnění musí mít

formu písemného oěíslovaného dodatku k této smlouvě.

IV.3 Právní vztahy touto smlouvou neupravené, právní poměry znich vznikající

a vyplývající, se řídí příslušnými právními normami, zejména pak občanským zákoníkem

ve znění pozdějších předpisů apod.



IV.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla ujednána po vzájemném

projednání a shodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni za nápadně nevýhodných podminek.

IV.5 Autentičnost této smlouvy potvrzují obě smluvní strany svými podpisy.

IV.6 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, obou s platnosfl originálu, přičemž

každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

  
starostkaMgr. Alena Ko e'tkov   
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