
1 

 

Darovací smlouva 
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012  Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
Smluvní strany: 
 
MĚSTO BRUNTÁL 
se sídlem Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 
zastoupené Ing. Petrem Rysem, MBA – starostou  
IČ: 00295892  
DIČ: CZ00295892  
číslo účtu: 230111021 
kód banky: 0300 

(dále jen „dárce“) 

a 

ČESKÁ REPUBLIKA – HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO 
KRAJE 
se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
zastoupená plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D. - krajským ředitelem 
IČ: 70884561 
DIČ: není plátcem DPH 
číslo účtu: 19-1933881 
kód banky: 0710 

(dále jen „obdarovaná“) 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 
 
 

Čl. 1 

Dárce prohlašuje, že v souladu s usnesením Zastupitelstva města Bruntálu číslo 
583/18Z/2017 ze dne 11. 4. 2017 touto smlouvou přenechává do vlastnictví obdarované 
finanční dar ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) pro plnění úkolů 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále též jen jako „dar“). 

Čl. 2 

Dárce prohlašuje, že dar poskytuje bez požadavku na přednostní plnění úkolů 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v zájmu dárce či výměnou za 
jakékoliv protislužby majetkové či nemajetkové povahy. 

Čl. 3 
Obdarovaná prohlašuje, že dar přijímá do svého vlastnictví, bude ho využívat v souladu 

s ujednáním uvedeným v čl. 1 této darovací smlouvy, přičemž dar bude využit pro plnění 
úkolů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, a to 
na pořízení: 

 Zahradního traktoru ………………………………. 80.000,- Kč 
 Zátěžového koberce ………………………………. 20.000,- Kč 
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Dar podle této smlouvy bude obdarovanou použit nejpozději do 31. prosince 2017. 

Čl. 4 

Dárce se zavazuje finanční částku uvedenou v čl. 1 této darovací smlouvy poskytnout 
bezhotovostním převodem na bankovní účet obdarované číslo 19-1933881/0710, vedený u 
České národní banky Ostrava nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami. 

Obdarovaný se zavazuje vrátit převodem na účet dárce případnou část finančních 
prostředků, které ve stanoveném termínu nebudou vyčerpány.  
       Kontaktní osobou zodpovědnou za zaúčtování daru na straně obdarované je Ing. 
Michaela Lefnerová, tel. č. 950730357. Kontaktní osobou zodpovědnou za zaúčtování daru 
na straně dárce je Ing. Šárka Macurová, tel. č. 554706395. 

Čl. 5 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této darovací smlouvy oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem připsání darované finanční částky na účet obdarované, uvedený 
v čl. 4 této darovací smlouvy. 

Čl. 6 

Smluvní strany prohlašují, že si darovací smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla 
sjednána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany 
potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

Čl. 7 

Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Dárce obdrží dva výtisky. 
 
 
 
 
 
V Bruntále dne 21. 4. 2017 V Ostravě dne 2. 5. 2017 

  
 
 
 
Za dárce: Za obdarovanou: 
 
 
 
 
 
 
............................................... .................................................... 
        Ing. Petr Rys, MBA plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. 
                (razítko) (razítko) 
  


