
Smlouva o poskytnutí bezúplatného plnění 
ě.0035082022

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma: SmP - Odpady a.s.
Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230
DIČ: CZ 27547230
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804 
Zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:
Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem 
(dále jen „poskytovatel44)

a

Základní škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159
příspěvková organizace
Sídlo: Trnovská 159, Ohrazenice, 533 53 Pardubice
IČ: 48161241
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Františkem Stejskalem, ředitelem 
Telefon:
(dále jen „příjemce44)

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí bezúplatného plnění, které ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění (dále jen ..ZDP"). poskytuje poskytovatel 
příjemci a příjemce toto plnění přijímá. Předmětem bezúplatného plnění je peněžitá částka ve výši:
51.788,- Kč.

2. Poskytovatel poskytuje bezúplatné plnění za účelem rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže 
ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 ZDP.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje předmět bezúplatného plnění složit na bankovní účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to do 30 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje předmět plnění výše uvedeným způsobem přijmout a poskytnout ktomu 
veškerou potřebnou součinnost.

3. Příjemce je povinen naložit s předmětem bezúplatného plnění pouze za účelem uvedeným v této 
smlouvě.



4. Příjemce se zavazuje uveřejnit na vhodném, veřejně přístupném místě ve své budově, informaci o 
poskytnutí bezúplatného plnění poskytovatelem. Tato informace bude uveřejněna do 31.12.2023.

5. Příjemce je povinen, v případě, že jej o to poskytovatel požádá, doložit poskytovateli využití 
bezúplatného plnění v souladu s ustanoveními této smlouvy.

6. Poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že nastane některá z těchto skutečností:
a) příjemce využije předmět bezúplatného plnění v rozporu s účelem sjednaným v této smlouvě,
b) příjemce na výzvu poskytovatele nedoloží kopie účetních dokladů, že naložil s předmětem 

bezúplatného plnění v souladu s účelem sjednaným podle této smlouvy.
7. V případě odstoupení od smlouvy je příjemce povinen předmět bezúplatného plnění vrátit 

poskytovateli, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se ujednaly, že zásilku odeslanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
doporučeně na adresu druhé strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu druhé 
smluvní straně prokazatelně sdělenou po uzavření této smlouvy, budou považovat za doručenou 
příslušné smluvní straně třetího pracovního dne po dni odeslání této zásilky, a to i v případě, že 
adresát si zásilku nepřevzal.

2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný pn jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran.

3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami.

4. Práva a povinnosti každé smluvní strany vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní 
nástupce oprávněné a povinné smluvní strany.

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 21. prosince 2022

Za poskytovatele Za příjemce

Ing. Aleš 
Kopecký

Digitálně podepsal 
Ing. Aleš Kopecký 
Datum: 2023.01.17 
10:27:57 +01 '00'

František
Stejskal

Digitálně podepsal 
František Stejskal 
Datum: 2023.01.17 
07:45:34 +01 '00'

Ing. Aleš Kopecký 
místopředseda představenstva

Mgr. Bc. František Stejskal 
ředitel


