
 

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2055-2076 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami:

Varroc Lighting Systems, s.r.o.

Sídlo: Suvorovova 195, 742 42, Šenov u Novéhojičína

IČ: 24304450

DIČ: czz4304450

Zapsaná v OR: vedeném KS V Ostravě, oddíl C, Vložka 55719

Bankovní spojení: KB, a.s. 107-10987023 7/0100

Jednajícszastoupen: panem Toddem Morganem (na základě plné moci)

Kontaktní osoba: Jana Radvanská, Senior HR Business Partner

(dále v textu pouze jako „Dárce“)

a

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Sídlo: 17. listopadu 15/2172

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: *

Zastoupeno: doc. Ing. Ivo Hlavatym, P . ., e anem a u ty s ro_|n1

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Neumann

(dále v textu pouze jako „Obdarovaný“)

(Dárce a obdarovaný jsou dále společně uváděni jako „smluvní strany“ nebo „strany“

a jednotlivě rovněž jako „smluvní strana“ nebo „strana“)

Článek I

(1) Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému finanční částku ve výši

100.000,— Kč bez DPH (slovy: sto tisíc korun českých).

(2) Obdarovaný tento dar dobrovolně přijímá.

Článek 11

(1) Dar poskytuje dárce Obdarovane'mu dobrovolně a bezpodmínečně.

(2) Obdarovaný se zavazuje využít dar Výhradně pro účely uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

Obdarovaný se zároveň zavazuje prokázat Dárci na jeho žádost, že k využití daru došlo v

souladu s touto smlouvou. Pokud Obdarovaný nesplní svou povinnost stanovenou v předchozí

větě do 3 měsíců poté, je povinen vrátit Dárci darovanou částku V rozsahu, ve kterém

Obdarovaný neprokázal její použití v souladu s touto smlouvou.

(3) Konkrétní účel a způsob použití daru je specifikován v příloze této smlouvy.
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Článek III

(1) Dárce předá dar Obdarovanému do 60 pracovnich dnů od podpisu smlouvy bezhotovostním

převodem na účet obdarovaného uvedený výše.

(2) Dárce i Obdarovaný se zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se této

smlouvy anebo druhé smluvní strany, o kterých se dozví v souvislosti s touto smlouvou. Tato

povinnost trvá i po zániku všech ostatních práv a povinnosti plynoucích z této smlouvy.

(3) V případě, že obdarovaný poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou vtomto článku IH. má

dárce právo žádat vráceni daru.

Článek IV

(1) Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku v platném znění.

(2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné.

(3) Smlouva se uzavírá na dobu určitou od okamžiku podpisu této smlouvy do 30. 4. 2017.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

(4) Jakékoliv změny této smlouvy je možné činit výhradně písemnou dohodou obou stran.

(5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem

souhlasí, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek.

VNovém Jičíně dne Zi, it. 2016 VOstravě dne 25. 11, 2015

 

„za

za Obdarovaného

vdoc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

VSB — TU Ostrava, Fakulta strojní

děkan   na základě plné moci

swg/Šasi: Lighting Systems, s.r.o.
iČO'a 195, 742 42 Šenov u Nového Jičína

. 24304450, DIČ: 0224304450
-31-
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Příloha č. l

Darovací smlouvy

Učel a použití daru

1. Darje určen výhradně pro účely projektu kampaně pro nábor studentů SŠ a propagaci

strojních oborů.

2. Obdarovaný se zavazuje dar použít výhradně k účelu a způsobem shora uvedeným.

  
za Obdarovaného

. Todd Morgan v doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

Varroc Lighting Systems, s.r.o. VSB — TU Ostrava, Fakulta strojní

na základě plné moci děkan

Varroc Lighting Systems, s.r.o.

Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO: 24304450, DIC: C224304450

.31.
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