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Darovací smlouva

uzavřená podle §2055 a nás/, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

číslo smlouvy SDO/OZDR/32/21

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 323/2021/ZK-ll ze dne 20.10.2021 podle 
§ 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") a ve smyslu vnitřního 
předpisu Jihočeského kraje č. SM/107/ZK, Zásady pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským 
krajem, o poskytnutí daru ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

I.
Smluvní strany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650, „PLÁTCE DPH" 

č. ú. 199783072/0300
zastoupený MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem 

(dále jen „dárce") 

a

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň 
IČO: 22707328 

č. Ú. 7071727399/0800 
Zastoupená Irenou Kalnou, ředitelkou

(dále jen „obdarovaný")

II.
Předmět darovací smlouvy

1. Dárce touto darovací smlouvou daruje obdarovanému finanční dar ve výši 500 000,00 Kč 
(slovy: pětset tisíc korun českých), který je určen na dokrytí nákladů na zdravotní péči poskytovanou 
týmem mobilní specializované paliativní péče. Finanční dar je poskytován jako finanční ocenění 
příjemce za jeho dlouhodobou činnost a přínos v oblasti poskytování mobilní specializované paliativní 
péče.

2. Obdarovaný tento dar bezvýhradně přijímá do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se jej užít 
v souladu s touto smlouvou.

III.
Poskytnutí daru

1. Dárce se zavazuje poskytnout finanční dar, jak je uvedeno v čl. II. odst 1 této smlouvy, a to převodem 
na účet obdarovaného uvedený v záhlaví, bezprostředně po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
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2. Prostředky poskytnuté formou daru není obdarovaný oprávněn poskytnout jiným právnickým nebo
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené se zaplacením nákladů na zdravotní péči
poskytovanou týmem mobilní specializované paliativní péče.

3. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se, že použije dar výhradně k účelu stanovenému
v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že obdarovaný dar nevyužije k účelu uvedenému v tomto

článku, má dárce právo žádat o vrácení daru.

4. Obdarovaný se zavazuje předložit dárci do 28.02.2022 písemnou zprávu o použití daru v souladu
s touto smlouvou.

5. Obdarovaný je povinen na vlastní náklady informovat o podporované činnosti, na kterou obdržel
peněžní prostředky a zajistit informování veřejnosti o tom, že daná činnost se uskuteční za finanční
podpory kraje dle platných pokynů či dokumentů kraje.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, dárce i obdarovaný obdrží každý
1 výtisk.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
dárce.

4. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinná dnem
zveřejnění v registru smluv.

5. Poskytnutí daru nenaplňuje kritéria veřejné podpory.

6. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné
a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána.

7. Pokud by mělo být některé ustanovení této smlouvy neplatné pro rozpor s obecně platnými předpisy
nebo by se snad v průběhu plnění této smlouvy neplatným stalo, sjednává se, že tato neplatnost
nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy a na její celkovou platnost a účinnost.
Smluvní strany jsou povinny takové neplatné ustanovení nahradit ustanovením či ujednáním novým,
které bude sjednáno v duchu ostatních ustanovení této smlouvy.

8. Ostatní otázky touto smlouvou neupravené se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

V Českých Budějovicích dne ,rrÁJ.I:.!*®* ^

Za obdarovaného:

k l e o f á š e o .p.s .
Čecha 20, 379 01 Třeboň
IČO: 22707328

tel.: 739 341 087, e-mail: info@kleofas.cz
www.kleofas.cz
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