
Darovací smlouva
ŽÉŠ

Obdarovaný:
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
K Mihčovu 674, 149 00 Praha 4
lČ: 61388424
zastoupen řed|te|kou Mgr. Alenou červenou (dále jen ,,obdarovaný")

a

Dárce daru:
Nadační fond IT people,
se sídlem Hráského 2231/25, Praha 4, 148 00, IČO: 01873130,
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1448
Kontaktní osoba Ing. Kamila Fáryová, karnila@pocitacedetem.cz, +420 722 983 165
(dále jen ,,dárce")

(společně dále jen ,,smluvní strany")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouva Darovací - darováni věci
Dle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k věci na obdarovaného, tedy daruje
obdarovanému výpočetní techniku, uvedenou v Příloze 1 této smlouvy (dále jen "dar'j, v hodnotě
130 000 KČ, se všemi součástmi a přÍs|ušenstvím, a obdarovaný tento dar přijímá.
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem darované věci.
Dárce dále prohlašuje, že dar daruje dobrovolně a že není omezen na svých právech tento dar darovat.
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Obdarovaný nabude vlastnické právo k daru v okamžiku předání daru dárcem. Předáni daru může
proběhnout osobně v sIdle společnosti obdarovaného nebo dárce, na svozových místech dárce, které
jsou uvedeny na internetové stránce \/vww.pocitacedetem.cz., na centrále organizace UNICEF ČR,
případně po vzájemné domluvě v místě byd|iště/sid|a dárce.

obdarovaný dar přijímá a současně souhlasI se způsobem předáni daru.
obdarovaný souhlasI, že ihned po převzetí daru, předá dárci protokol, ve kterém budou uvedeny
údaje, kdo bude následným příjemcem daru s popisem jeho aktuální životní situace, a to vše v rámci
charitativního projektu Počítače dětem.

IV.
V případě, že je obdarovaným právnická osoba, zavazuje se tato, že dar užije pouze pro potřeby
v duchu projektu https://\Nw\N.pocitacedetenl,cz/o-lj rojektul, tedy poskytnuti této darované IT
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Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídI příslušnými ustanoveními obča nského
zákoníku o smlouvě darovací.

VI.
Účastníci prohlašujI, že smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavíráni
nejednali v tísni Či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem pIně souhlasí,
což stvrzují svými vlastnoručnImi podpisy.

Předání proběhne v rámci charitativního projektu PočÍtače dětem v době trvání pandemie SARS-COV-2, za
účelem zajištění výuky dětem ze sociálně slabých rodin. Akce je pořádána ve spolupráci společnosti
Mironet.cz. a.s. a Nadačního fondu IT people. Převzaté počítače Či počítačová technika je určena nejen na
pomoc při této aktivitě, ale též jako dlouhodobá pomoc rodinám v nouzi, jejichž situace se pandemiIzhoršila.
www.pocitacedetem.cz
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Příloha Č.1

20 ks - PočÍtač Dell Optiplex 9020 SFF l i5
20 ks - Monitor 23" - 24,9"

Kabely: 42X napájecí
22X OVI s DP redukcí

PřIslušenstvŕ 22x kávesnice s myši


