
DARovAci sMLouvA

uzavřená ve smyslu § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku
(dáíejen OZ)

Smluvní strany

dárce: TOMIreko, s.r.o.
Sídlo: Karlovo nám. 48, 674 O1 Třebíč
ICQ: 28359216
DlC: (3228359216
Zastoupení: Ing. Tomáš Kliner, jednatel
Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu V Brně, Oddíl C, číslo vložky 63551

a

obdarovaný: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
sídlo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 O1 Třebíč
IČO: 00839396
Dıč: 0200839396
Zastoupení: Ing. Eva Tomášová, ředitel
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brne, Oddíl Pr, číslo vložky 1441

Smlouva se uzavírá s těmito podstatnými náležitostmi:

Dárce se ZávaZuje na Základè této Smlouvy poskytnout obdarovanému:
Finanční dar ve výši 100 000,- Kč (slovy: Sto tisíc korun českých) pro Nemocnici
Třebíč, příspěvkovou organizaci. Dar bude předán obdarovanemu do 15 dnù Ode dne
nabytí účinností teto smlouvy.

Obdarovaný prohlašuje, Že dar přijímá a ZaváZuje se použít Získané peněžní prostředky
výlučně k účelu dle bodu 1 této Smlouvy. V případě, Že dar bude použit v rozporu
s dohodnutým účelem, má dárce právo od smlouvy odstoupit Obdarovany je v takovem
případě povinen dárci dar vrátit.
Dárce si vyhrazuje právo kdykoliv nahlédnout do účetnictví Obdarovaneho a ověřit
si tímto Zpùsobem čerpání darovane částky.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, Že odpovídá jejich prave'
ásvobodne vůli, a Že nebyla uzavřena Za jednostranně nevýhodných podmínek,
na dùkaZ čehož připojuji sve podpisy.

Dárce prohlašuje, že souhlasí se Zveřejněním sveho jmena (názvu), předmětem a výší
daru na internetových stránkách Obdarovaného v souvislosti s poskytnutím daru dle teto
smlouvy.
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lng. omas
jednatel ředítel

Obdarovaný prohlašuje, Že předchozí Souhlas podle ustanovení § 37b Zákona
č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve Znění pozdějších
předpisů, s přijetím neúčeloveho peněžního daru clo vlastnictví příspěvkové organizace
a S uzavřením darovací Smlouvy, byl udělen prostřednictvím čl. 2 Odst. 2 písm. a) Zasad
zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem Vysočina Ze dne 19V 3, 2019 čV 02/19.
Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden Obdrží
obdarovaný a jeden dárce.
Smlouvu lZe doplnil či Změnit pouze po dohodě smluvních stran ve formě písemných
Číslovaných dodatku.

Smlouva nabýva' platnosti a účinnosti dnem uveřejněním vRegistru smluv. Smluvní
strany Se dohodly, Že Zaˇkonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv Splní
obdarovaný.

Darce: Obdarovaný:

V Třebíči dne MHF mı v Třebíči dne 22, tl, 21121
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