
DAROVACí SMLOUVA
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. §2055 a násl. zákona Č. 89/2012

Sb., občanský zákoník

Garp Integrated s.r.o., IČO: 27709540,
se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00, Praha -- Karlín
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl G, vložka 125558
zastoupená Ondřejem Gottwaldem, jednatelem společnosti

(dále jen "dárce")

a

Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124
IČ: 70284725
se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 59231 Nové Město na Moravě
zastoupené Mgr. Otto Ondráčkem, ředitelem školy

(dále jen "obdarovaný")

tuto darovací smlouvu

I.
Prohlášení dárce

1. Dárce prohlašuje, že je vlastníkem peněžité částky 50000 Kč.

II.
Předmět smlouvy

1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční částku ve výši 50 000 Kč (slovy:
padesát tisíc korun českých; dále též "dar") na nákup sportovního vybavení určeného pro
hodiny tělesné výchovy, který bude proveden na základě výhry ve vzdělávací soutěži
"Zachraňte zmatené plechovky" společnosti Bonduelle (dále jen "Vybavení"). Finanční
částka bude převedena na účet obdarovaného Č. účtu: 271299440207/0100 do 45 dnů od
podpisu této smlouvy.

2. Obdarovaný dar vymezený v bodě 1 tohoto článku do svého vlastnictví přijímá.

III.
Podmínky užití daru

1. Obdarovaný získává dar jakožto plnění v soutěži "Zachraňte zmatené plechovky",
realizované klientem dárce - společností Bonduelle Central Europe Kft., se sídlem Geglédi út
25, Nagykoros, 2570 Maďarsko, ICO 1309067330, OlG: HU10766299, a to výlučně za



účelem realizace Projektu. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na
těchto zvláštních povinnostech obdarovaného:

a) Obdarovaný je povinen nejpozději do 31.10.2021 v úplnosti použít finanční
prostředky, které jsou předmětem daru, na pořízení Vybavení. Obdarovaný je
povinen ve stejné lhůtě písemně prokázat splnění této podmínky dárci ve formě
předložení kopií účetních dokladů na pořízení odpovídajícího materiálu nebo
vybavení na částku alespoň ve výši shora uvedeného daru; dárce si vyhrazuje právo
plně dle svého uvážení rozhodnout o tom, zda předložené účetní doklady prokazují
splnění podmínky dle tohoto ustanovení, nebo nikoliv.

b) Obdarovaný je dále kdykoliv na výzvu dárce a v dárcem stanovené přiměřené lhůtě
povinen prokázat, že materiál nebo vybavení zakoupené s použitím finančních
prostředků, které jsou předmětem daru byly skutečně řádně a v úplnosti využity na
realizaci Projektu.

2. Obdarovaný je dále povinen zdržet se v souvislosti s užíváním daru jakéhokoliv jednání,
jež by mohlo poškodit dobré jméno dárce nebo společnosti Bonduelle Central Europe Kft.
3. V případě, že obdarovaný ve stanovených lhůtách nesplní kteroukoliv z podmínek
uvedených v odst. 1 tohoto článku, má dárce právo žádat vrácení daru a obdarovaný je
v takovém případě povinen dárci dar vrátit na jím specifikované číslo účtu nejpozději do 5
dnů od odeslání odpovídající písemné výzvy dárce obdarovanému. V případě, že podmínky
uvedené v odst. 1 tohoto článku budou ve stanovených lhůtách splněny částečně, je dárce
oprávněn dle svého uvážení rozhodnout, že obdarovaný je povinen vrátit pouze tu část daru,
která poměrně odpovídá rozsahu, v jakém stanovené podmínky nebyly řádně splněny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom
obdrží každý z účastníků této smlouvy.

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

3. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona Č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
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V Novém Městě na ~lor&tgitálně
dne 6. 9_2021 podepsal Mgr
Mgr. Otto Otto Ondráčel
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