
Darovací smlouva

uzavřená podle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Statutárníměsto Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupené: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem
IČO: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 19-426511/0100
variabilní symbol: 39717

osoba zmocněná jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Bc. Jiří Bláha, náměstek primátora

(dále jen „obdarovaný")

a

Vladimír Darida

(dále jen „dárce")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

1. Dárce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy disponuje finančními prostředky ve výši 181.000 Kč (dále
jen darovaná částka).

2. Dárce touto smlouvou darovanou částku obdarovanému daruje a obdarovaný tuto darovanou částku
přijímá.

II.
Převzetí darované částky

Dárce se zavazuje, že darovanou částku poukáže obdarovanému na jeho bankovní účet č. 19-426511/0100, pod
variabilním symbolem 39717, vedený u Komerční banky a.s., pobočky Hradec Králové. Vlastnické právo tak
obdarovaný nabývá dnem připsání darované částky na výše uvedený bankovní účet.

III.
Užití darované částky

Obdarovaný se zavazuje, že darovanou částku použije výhradně pro účel úhrady nákladů na zpracování Územní
studie - lokalita Kopec sv. Jána, která bude zpracována dle zadání Územní studie - lokalita Kopec sv. Jána
(01/2021). Územní studie bude zpracována ve 2 etapách: I. etapa: Územní studie - Kopec sv. Jána (v souladu



s Územním plánem města Hradec Králové) a II. etapa: Územní studie - Kopec sv. Jána
plánem Hradec Králové).

IV.
Ustanovení společná a závěrečná

1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany
vylučují.

3. Smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a dvě obdarovaný.

4. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku.

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

6. Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Smluvní
strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně.

7. Dárce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Dárce bere na vědomí, že obdarovaný je oprávněn zpracovávat
osobní údaje poskytnuté dárcem uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Přijetí darované částky bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2021/645 ze dne
18.05.2021.

V Hradci Králové V Hradci Králové ^ 2021

Vladimír Darida
dárce za obdarovaného
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