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DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle Občanského zákoníku Č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I.
Účastníci smlouvy
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s.
zastoupena: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D., předsedou představenstva
sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
It: 25282174
DIČ: CZ 25282174
bankovní spojení: 0100
Č. účtu: 5307511
(dále jen jako „dárce")
a
Univerzita Hradec Králové
zastoupena: doc. RNDr. Janem Křížem, Ph.D.
děkanem Přírodovědecké fakulty UHK
sídlo: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62690094
DIČ: CZ 62690094
bankovní spojení: 0800
Č. účtu: 2733582
(dále jen jako „obdarovaná")
Předmět smlouvy
Dárce dobrovolně přenechává na základě této smlouvy obdarované finanční částku 50 000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých a obdarovaná tento dar dobrovolně přijímá.
Výše uvedená finanční částka bude převedena z bankovního účtu dárce na bankovní účet obdarované, vedený u České spořitelny, a. s., číslo účtu: 2733582/0800 do 14 dnů po podpisu této smlouvy.
Účel smlouvy
Dárce přenechává dar obdarované za účelem realizace insignie PřF - proděkanský řetěz, který má být dokončen do konce roku 2022. Tato insignie PřF bude využívána při každoročním slavnostním ukončení vzdělávacího procesu — promocí, inaugurací apod. Obdarovaná se zavazuje, že použije dar výhradně k výše stanovenému účelu a ve výroční zprávě bude dárci poděkováno. Dárce s tímto projevem vůle obdarované souhlasí.
IV.
Závěrečná ustanovení
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nich dárce i obdarovaná obdrží po jednom kusu.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně nevyhovujících podmínek.
Hradec Králové 25. 11. 2021
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