
SML/2021/0648/OKS

D A R O V A C Í S M L O U V A
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

v platném znění, na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 15R-521/2021 ze dne 25. 8. 2021

I. Smluvní strany

Rezidence Nusle s.r.o.
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 04774647 DIČ: CZ04774647
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 252889
(dále jen „dárce“)

a

Městská část Praha4
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46
zastoupená Irenou Michalcovou, starostkou městské části Praha 4
IČ: 00063584 DIČ: CZ00063584
bank. spojení:
č. účtu:
(dále

II. Předmět smlouvy

2.1. Dárce poskytuje obdarovanému dle této smlouvy peněžitý dar v celkové výši
300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) účelově určený na organizačnía
technické zabezpečení akce: Nuselské pivní slavnosti.

2.2. Dárce poskytne obdarovanému dar uvedený v čl. 2.1. této smlouvy převodem na
účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, a to ve lhůtě do 30 dnů před
akcí Nuselské pivní slavnosti, která se bude konat dne 2. 10. 2021, a to za
předpokladu, že se tato akce bude konat v místě odsouhlaseném ze strany dárce.

2.3. Obdarovaný dar uvedený v bodech 2.1 a 2.2 přijímá.

2.4. Obdarovaný se zavazuje použít poskytnutý dar výhradně k účelu uvedenému v bodu
2.1 této smlouvy.

2.5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kontrolu použití daru v souladu s účelem
vymezenýmv bodu 2.1 této smlouvy, a to především kontrolou příslušnýchúčetních
dokladů obdarovaného.



2.6. V případě, že obdarovaný poruší jakýkoliv závazek stanovený v článku II. této 
smlouvy a/nebo pokud se akce Nuselské pivní slavnosti nebude z jakéhokoliv důvodu 
konat v termínu do 2. 10. 2021, je dárce oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit 
svým oznámením zaslaným na adresu obdarovaného uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
V takovém případě je obdarovaný povinen vrátit veškeré poskytnuté plnění do 15 dnů 
od doručení oznámení o odstoupení. 

 
2.7 Smluvní strany se pro vyloučení všech pochyb dohodly, že veškeré závazky dárce 

sjednané v darovací smlouvě SML/2020/0696/OKS ze dne 10. 9. 2020 uzavřené mezi 
dárcem a obdarovaným, ve znění případných dodatků („původní darovací smlouva“), 
se s ohledem na nekonání akce Nuselské pivní slavnosti v termínu do 15.5.2021 
považují za splněné a smluvní strany se proto dohodly původní darovací smlouvu 
ukončit a nahradit ji novou úpravou vzájemných práv a povinností, které zakládají 
touto smlouvou. 

 
 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a 
že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže svými podpisy. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato 
smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Obdarovaný se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Nebude-li tato 
smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. 

3.3. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnost uveřejněním v registru smluv dle předchozího odstavce. 

3.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
dárce obdržel dvě vyhotovení a obdarovaný jedno. 

 
 
V Praze dne: 22.09.2021                                     V Praze dne: 21.09.2021                                  
 
 
   
………………………………..    ……………………………….. 
Městská část Praha 4     Rezidence Nusle s.r.o. 
jméno: Irena Michalcová     jméno: David Musil 
pozice: starostka MČ Praha 4     pozice: jednatel  
 
 
         

……………………………….... 
Rezidence Nusle s.r.o. 

  jméno: Rudolf Vacek 
        pozice: jednatel  


