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Darovací smlouva

I. Smluvní strany

E.ON Česká republika, s.r.o.
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Vladimír Vácha, vedoucí koncernové komunikace a politiky

Magnus Alexander Brandau, vedoucí corp. Services a koncernové
komunikace

IČO: 25733591,
DIČ: CZ25733591,
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 1703621/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15066

(dále jen ,,dárce“)

a

Město Bystřice nad Pernštejnem
Sídlo: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupená: JosefVojta, místostarosta
IČ: 00294136
DIČ: CZ00294136
Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 107-9479580297/0100

(dále jen „obdarovaný44)

se níže uvedeného dne dohodly na uzavření této darovací smlouvy.

II. Předmět smlouvy
1. Dárce daruje obdarovanému finanční částku ve výši 295.000,- Kč. Tyto

finanční prostředky jsou určeny na zhotovení modelu hydroelektrámy pro

centrum Eden, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem.
2. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se použít jej dle čl.

II. odst. 1 této smlouvy pouze k účelu, k němuž byl poskytnut.
3. Dárce je kdykoli oprávněn vyzvat obdarovaného, aby předložil příslušné

doklady osvědčující využití poskytnutých finančních prostředků pro

stanovený účel. V případě, že obdarovaný neprokáže, že poskytnuté
finanční prostředky vynaložil v souladu s tímto účelem, zavazuje se
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obdarovaný veškeré tyto poskytnuté finanční prostředky vrátit dárci, a to do
1 5 dnů ode dne, kdy k tomu bude dárcem písemně vyzván.

III. Termíny plnění
1. Dárce se zavazuje, že darované finanční prostředky převede na výše uvedený
bankovní účet obdarovaného do 20 dnů od podepsání této darovací smlouvy.

IV. Změna předmětu smlouvy
1. Jakékoli změny této smlouvy jsou přípustné pouze ve formě písemných
dodatků.

V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma
stranami. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou
smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji obdarovaný
podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo
dodatkem, ledaže dárce takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně
schválí.

2. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana
obdrží jedno vyhotovení.
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