
Darovací smlouva č. 2022/13/0521

IKEA Česká republika, s.r.o.,

se sídlem Skandinávská 131/1, Třebonice, 155 00 Praha 5,

ICO: 270 81 052,

DIČ: C227081052,

zastoupena Peterem Tichým, ředitelem OD IKEA Ostrava a Daliborem Škrlem - Business Navigation & Operations Manager,

2aPSané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 94828,

(dále jen "IKEA")

Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba,

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba,

IČO: 00845451,

DIČ: c200845451,

zastoupen Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou,

k podpisu pověřena Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

(dále jen "obdarovaný")

uzavírají dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník“) tuto darovací smlouvu (dále jen „smlouva"):

|.

Předmět smlouvy

IKEA v rámci pomoci lidem z oblasti válečného konfliktu — Ukrajina touto smlouvou bezplatně převádí na obdarovaného vlastnické

právo k nábytku a bytovým doplňkům zn. IKEA (dále jen „darované zboží") v množství a dle specifikace uvedené v předávacích

protokolech, jež jsou součástí Přílohy č. 1 této smlouvy.

Il.

Hodnota daru

Darované zboží má hodnotu celkem 190.956,- Kč.

III.

Účel, pro který byl dar poskytnut

obdarovaný se zavazuje darované zboží použít výlučně v souvislosti s vybavením bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy

(svěřeno do správy městskému obvodu Poruba) v počtu šesti bytů, který tyto byty poskytne k užívání rodinám prchajícím z Válečné

oblasti z Ukrajiny. Darovaným zbožím musí být byty obdarovaného vybaveny minimálně po dobu užívání uprchlickými rodinami

z oblasti Ukrajiny, nejdéle však 1 kalendářní rok od účinnosti této smlouvy. Po této době může být darované zboží užito i k jiným

účelům dle uvážení obdarovaného,

IV.

Termin, místo předání a převzetí daru

O předání a převzetí zboží bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat minimálně údaje o množství darovaného zboží

a jeho specifikaci (finanční hodnota, popis, stav), datum a místo převzetí darovaného zboží a bude podepsán pověřenými osobami

obou smluvních stran.
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Plneni předmětu této smlouvy poskytnutá před účinnosti této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se POVBŽUÍÍ za plnění

poskytnutá podle této smlouvy.

V.

Odstoupení od smlouvy

IKEA má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že obdarovaný nepoužije poskytnutý dar v souladu s účelem specifikovaným

v článku lil této smlouvy. V takovém případě obdarovaný vrátí dar do 30 kalendářních dnů zpět iKEA. Tato povinnost se vztahuje i

jen na část daru, pokud by byla užita v rozporu s účelem uvedeným v článku ||| této smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

Veškeré otázky touto smlouvou neupravené se řídí českým právem, zejména pak občanským zákoníkem. Tuto smlouvu je možné

měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

iKEA výslovně souhlasí se zveřejněním svého názvu a předmětu darování na webových stránkách obdarovaného, popř. v jeho

výroční zprávě.

Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, která mají obě platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno

vyhotovení. Tato smlouva odpovídá svobodné vůli smluvních stran a představuje jejich úplnou dohodu.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu

se z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy provede obdarovaný.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/20005b., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy bylo

rozhodnuto Radou městského obvodu Poruba dne 25.07.2022 usnesením číslo 511117 /MRMOb1822/87.

Příloha č. 1: Předávací protokoly

V Ostravě dne 25.7.2022

   

  

Peter Tichy, re It

IKEA Česká republika, s.r.o.

za IKEA

Dalibor Škrle, BNO Manager

IKEA Česká republika, s.r.o.

za IKEA

V Ostravě dne 25. 7. 2022

Bc. Petra Lehk'

vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

za obdarovaného



IKEN

Protokol o předánívýrobků IKEA 

1. Prohlášení příjemce

Níže uvedený příjemce prohlašuje, že se seznámil s níže uvedeným sdělením společnosti IKEA Česká republika, s.r.o., se

sídlem v Praze 5, PSČ 155 00, Skandinávská 1/131, IČ: 27081052, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v

Praze oddíl C, vložka 94828 (dále jen "IKEA") a svým podpisem potvrzuje, že přebírá nábytek a bytové vybavení IKEA.

Pří'emce:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Odbor bytového hospodářství a údržby budov, Klimkovická

55/28, 708 56, Ostrava, IČ: 00845451. DIČ: C200845451, zastoupen paní Bc. Petrou Lehkou, vedoucí odboru.

V Ostravě dne 18. 7. 2022

Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru

2. Prohlášení IKEA

Předánídaru (bytová jednotka Dělnická 318/42, byt č.5)

IKEA výrobky (viz příloha) jsou na základě tohoto protokolu předány příjemci; hodnota je ve výši:

1. Zboží z prodeje: 31 826 Kč vč. DPH

V Ostravě dne 18. 7. 2022

Dalibor Škrle, BNO Manager, IKEA Česká republika, s.r.o.



IKEN

Protokol o předánívýrobků IKEA 

1. Prohlášení příjemce

Níže uvedený příjemce prohlašuje, že se seznámil s níže uvedeným sdělením společnosti IKEA Česká republika, s.r.o., se

sídlem v Praze 5, PSČ 155 00, Skandinávská 1/131, IČ: 27081052, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v

Praze oddíl C, vložka 94828 (dále jen "IKEA") a svým podpisem potvrzuje, že přebírá nábytek a bytové vybavení IKEA.

Pří'emce:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Odbor bytového hospodářství a údržby budov, Klimkovická

55/28, 708 56, Ostrava, IČ: 00845451. DIČ: C200845451, zastoupen paní Bc. Petrou Lehkou, vedoucí odboru.

V Ostravě dne 18. 7. 2022

Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru

2. Prohlášení IKEA

Předánídaru (bytová jednotka Dělnická 385/28 byt č.4)

IKEA výrobky (viz příloha) jsou na základě tohoto protokolu předány příjemci; hodnota je ve výši:

1. Zboží z prodeje: 31 826 Kč vč.DPH

V Ostravě dne 18.7.2022

Dalibor Škrle, BNO Manager, IKEA Česká republika, s.r.o.



IKEN

Protokol o předánívýrobků IKEA 

1. Prohlášení příjemce

Níže uvedený příjemce prohlašuje, že se seznámil s níže uvedeným sdělením společnosti IKEA Česká republika, s.r.o., se

sídlem v Praze 5, PSČ 155 00, Skandinávská 1/131, IČ: 27081052, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v

Praze oddíl C, vložka 94828 (dále jen "IKEA") a svým podpisem potvrzuje, že přebírá nábytek a bytové vybavení IKEA.

Pří'emce:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Odbor bytového hospodářství a údržby budov, Klimkovická

55/28, 708 56, Ostrava, IČ: 00845451. DIČ: C200845451, zastoupen paní BC. Petrou Lehkou, vedoucí odboru.

V Ostravě dne 18. 7. 2022

Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru

2. Prohlášení IKEA

Předánídaru (bytová jednotka U Oblouku 501/11, byt č.3)

IKEA výrobky (viz příloha) jsou na základě tohoto protokolu předány příjemci; hodnota je ve výši:

1. Zboží z prodeje: 31 826 Kč vč.DPH

V Ostravě dne 18.7.2022

Dalibor Škrle, BNO Manager, IKEA Česká republika, s.r.o.



IKEN

Protokol o předánívýrobků IKEA 

1. Prohlášení příjemce

Níže uvedený příjemce prohlašuje, že se seznámil s níže uvedeným sdělením společnosti IKEA Česká republika, s.r.o., se

sídlem v Praze 5, PSČ 155 00, Skandinávská 1/131, IČ: 27081052, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v

Praze oddíl C, vložka 94828 (dále jen "IKEA") a svým podpisem potvrzuje, že přebírá nábytek a bytové vybavení IKEA.

Pří'emce:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Odbor bytového hospodářství a údržby budov, Klimkovická

55/28, 708 56, Ostrava, IČ: 00845451. DIČ: C200845451, zastoupen paní BC. Petrou Lehkou, vedoucí odboru.

V Ostravě dne 18. 7. 2022

Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru

2. Prohlášení IKEA

Předánídaru (bytová jednotka Hlavnítřída 867/28, byt č.9)

IKEA výrobky (viz příloha) jsou na základě tohoto protokolu předány příjemci; hodnota je ve výši:

1. Zboží z prodeje: 31 826 Kč vč.DPH

V Ostravě dne 18.7.2022

Dalibor Škrle, BNO Manager, IKEA Česká republika, s.r.o.



IKEN

Protokol o předánívýrobků IKEA 

1. Prohlášení příjemce

Níže uvedený příjemce prohlašuje, že se seznámil s níže uvedeným sdělením společnosti IKEA Česká republika, s.r.o., se

sídlem v Praze 5, PSČ 155 00, Skandinávská 1/131, IČ: 27081052, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v

Praze oddíl C, vložka 94828 (dále jen "IKEA") a svým podpisem potvrzuje, že přebírá nábytek a bytové vybavení IKEA.

Pří'emce:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Odbor bytového hospodářství a údržby budov, Klimkovická

55/28, 708 56, Ostrava, IČ: 00845451. DIČ: C200845451, zastoupen paní BC. Petrou Lehkou, vedoucí odboru.

V Ostravě dne 18. 7. 2022

Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru

2. Prohlášení IKEA

Předánídaru (bytová jednotka Jilemnického náměstí 908/5, byt č.4)

IKEA výrobky (viz příloha) jsou na základě tohoto protokolu předány příjemci; hodnota je ve výši:

1. Zboží z prodeje: 31 826 Kč vč.DPH

V Ostravě dne 18.7.2022

Dalibor Škrle, BNO Manager, IKEA Česká republika, s.r.o.



IKEN

Protokol o předánívýrobků IKEA 

1. Prohlášení příjemce

Níže uvedený příjemce prohlašuje, že se seznámil s níže uvedeným sdělením společnosti IKEA Česká republika, s.r.o., se

sídlem v Praze 5, PSČ 155 00, Skandinávská 1/131, IČ: 27081052, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v

Praze oddíl C, vložka 94828 (dále jen "IKEA") a svým podpisem potvrzuje, že přebírá nábytek a bytové vybavení IKEA.

Pří'emce:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Odbor bytového hospodářství a údržby budov, Klimkovická

55/28, 708 56, Ostrava, IČ: 00845451. DIČ: C200845451, zastoupen paní BC. Petrou Lehkou, vedoucí odboru.

V Ostravě dne 18. 7. 2022

Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru

2. Prohlášení IKEA

Předánídaru (bytová jednotka Španielova 963/20, byt č.10)

IKEA výrobky (viz příloha) jsou na základě tohoto protokolu předány příjemci; hodnota je ve výši:

1. Zboží z prodeje: 31 826 Kč vč.DPH

V Ostravě dne 18.7.2022

Dalibor Škrle, BNO Manager, IKEA Česká republika, s.r.o.


