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D O H O D A  
O UKONČENÍ PLATNOSTI DAROVACÍ SMLOUVY 

 
       
1. Firma: MICo Medical s.r.o.      

Budischowského 1073, Třebíč 67401    
IČ:  09102639       
DIČ: CZ09102639       
bankovní spojení: Česká spořitelna  

číslo účtu: 8640862/0800     
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C, vložka 117268   
zastoupená Jiřím Dennerem, jednatelem společnosti 
 
(dále jen „dárce“) 

 
a 

 
2. Město Chrudim 

    se sídlem Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim 
IČ:00270211  
DIČ:CZ27660915  
zastoupené Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města  
 
 
(dále jen „obdarovaný“) 

 

uzavírají dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto Dohodu o ukončení platnosti Darovací smlouvy ze dne 08.03.2021. 

 

Čl. 1 
Předmět smlouvy 

 
1. Dárce se na základě darovací smlouvy  ze dne 08.03.2021 zavázal obdarovanému poskytnout věcný dar  

- plicní ventilátor CoroVent v jednotkové hodnotě 200 000 Kč bez DPH v počtu 50 kusů (dále jen „dar“), a 
to dle podmínek v darovací smlouvě dále uvedených. Z objektivních důvodů k plnění dle darovací smlouvy 
ze dne 08.03.2021 nedošlo, neboť platnost Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o povolení výjimky 
pro uvedení na trh a do provozu zdravotnického prostředku CoroVent z 21.10.2020 nebyla prodloužena. 

 

1. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení platnosti darovací smlouvy, kterou mezi sebou 

uzavřely dne 08.03.2021, a to ke dni nabytí účinnosti této Dohody. 

 
 
 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana.  

2. Dohoda je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv 
vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
dohodly, že zveřejnění smlouvy v tomto registru provede obdarovaný. 
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3. Uzavření této Dohody schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 18.10.2021 usnesením  
č. R/408/2021. 

4. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem této Dohody, prohlašují,  
že tato nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím 
obsahem připojují své podpisy. 

 

       V Třebíči dne 11.10.2021             V Chrudimi dne 19.10.2021 

 

 

 ………………………….………     ……….……………………… 
   dárce                obdarovaný 
                       Jiří Denner       Ing. František Pilný, MBA  
            jednatel MICo Medical s.r.o.      starosta města Chrudim 
                              

 


