
DAROVACÍ SMLOUVA
č. 36/99/2016

uzavřená ve Smyslu ust. § 2055 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Lesy České republiky, S. p.
Se Sídlem Přemyslova 1106/ 1 9, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO; 42196451
DIČ; CZ42196451
zapsaný V OR u KS Hradec Králové, Oddíl AXII, Vložka 540
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
(dále jen „dárce“) na Straně jedné

a

ARBOR _ Spolek pro duchovní kulturu
se Sídlem: Klášterní 464/11, 470 01 Česká Lípa
IČO; 70820503
bankovní Spojení:
zastoupený
(dále jen „0bdarovaný“) na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

1. Lesy Česke' republiky, S.p., jako dárce, daruji V Souladu S usnesením vlády pro poskytování
darů v Oblasti kultury, Za účelem podpory významných kulturních projektů doporučených
Ministerstvem kultury obdarovanému částku 100.000,- Kč (Slovy: jednostotisíckoľun
českých) na projekt „Mezinárodní hudební festival Lípa Musica 2016 - 15. ročník“,
spočívající v podpoře festivalu - provozní náklady, nájmy, expeıtní Služby apod. (dále též
„dar“).

2. Obdarovaný dar dle této Smlouvy přijímá a zavazuje Se jej využít výlučně pro uj ednaný účel.

3. Dárce prohlašuje, že poskytnutí daru bylo Schváleno Dozorčí radou dárce dne 12.5.2016.

4. Dar poskytnutý na základě této smlouvy bude obdarovane'mu poskytnut bezhotovostně na jeho
účet uvedený v Záhlaví této smlouvy, a to tak, že finanční částka odpovídající daru bude
poukázána ve prospěch účtu obdarovaného nejpozději do 21 dnů ode dne oboustranného
podpisu této Smlouvy.

II.
Práva a povinnosti

1. Obdarovaný Se Zavazuje užít dar výlučně k účelu uj ednanému V čl. I. této Smlouvy.

2. Smluvní Strany ujednaly rozvazovací podmínku, podle níž účinnost této darovací Smlouvy
zaniká, jestliže obdarovaný nepoužije dar Výlučně k účelu ujednanému v čl. I. této smlouvy a
nejpozději do konce kalendářního roku, ve ktere'm mu byl dar poskytnut. V takovém případě
je obdarovaný povinen dar vrátit dárci a dárce je tak oprávněn Vrácení daru požadovat.



. Obdarovaný je povinen bezodkladně po Skončení realizace projektu, nejpozději Však do 31. 3.
následujícího roku po Skončení Zdaňovacího období (kalendářního roku), Ve kterém mu byl
dar poskflnut, předložit dárci kompletní závěrečnou zprávu S vyplněnými údaji dle přílohy
č. l této Smlouvy. Uvedená Zpráva Slouží jako doklad osvědčující Způsob využití daru.

. Obdarovaný Se zavazuje V rámci Svých možností informovat Vhodným Způsobem (např.
prostřednictvím internetu) širokou veřejnost Zejména O realizaci projektu a jeho podpoře
dárcem.

. Obdarovaný Se dále zavazuje, že veškeré Zveřejněné informace o projektu (letáky, brožury,
tiskové zprávy, materiály použité při výstavách apod.) budou obsahovat Sdělení o tom, že
projekt byl podpořen dárcem. V případě, že bude vtéto Souvislosti použito logo dárce, je
obdaroVaný povinen příslušný materiál takové logo obsahující Zaslat včas k předchozímu
Schválení ředitelství dárce, odbor marketingu a komunikace. Použití loga dárce bez jeho
předchozího písemného Souhlasu se považuje za porušení povinnosti obdaroVane'ho Z této
Smlouvy.

. Obdarovaný se Zavazuje poskytnout dárci Veškeré informace či materiály v Souvislosti
S darem, a to bezodkladně k žádosti dárce.

. Obdarovaný je povinen umožnit dárci nebo jím pověřené osobě průběžnou kontrolu užívání
hmotného výsledku projektu, na který byl dar poskytnut, popř. hodnot Z něj vzniklých, a dále
kontrolu Veškerých účetních dokladů vztahujících Se k daru.

. V případě, že obdaroVaný předá dárci písemné poděkování Za poskytnutí daru, Souhlasí
obdaroVaný s veřejnou prezentací tohoto poděkování dárcern Včetně uvedení jmen osob, které
poděkování Vyj ádřily. "

III.
Vrácení daru

. Dárce je oprávněn požadovat Vrácení daru V případech a za podmínek Stanovených
občanským Zákoníkem.

. Dárce je dále oprávněn požadovat Vrácení daru či jeho čáSti V případě, že:
a) obdaroVaný užil dar (či jeho část) V rozporu S účelem ujednaným v čl. l. této

Smlouvy;
b) obdaroVaný porušil kteroukoli Svou povinnost (Závazek) ujednanou či

Vyplývající Z této smlouvy (zejména pak z čl. II. této Smlouvy);
c) obdaroVaný neprokázal dárci užití daru či jeho části v Souladu S touto

Smlouvou.
(Pro Vyloučení pochybností Smluvní Strany uvádí, že V případě, že se porušení povinnosti
obdaroVaného týká pouze části daru, pak je dárce oprávněn požadovat vrácení té části daru, které
se takové porušení dotýká)

3. V případech vrácení daru je obdaroVaný povinen vrátit dar či jeho část nejpozději do 14ti dnů
Od obdržení Výzvy dárce k vrácení.



IV.
Závěrečná ujednání

l. Tato Smlouva je provedena V počtu čtyř Stejnopisů S platností originálu, Znichž po dvou
vyhotoveních obdrží každá Ze Smluvních Stran.

2. Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva je Svobodným a omyluprostým projevem jejich
vůle, že Si tuto Smlouvu před podpisem náležitě přečetly, jejímu obsahu rozumí a S tímto bez
Výhrad Souhlasí, což níže steují Svými podpisy.

Příloha č. I - Závěrečná Zpráva

V Hradci Králové dne ...../.ŽÍÁ j/

Za dárce:

Ing. Daniel SZórád, Ph.D.
, , v -generální reditel Wáo 01 Česká Lípa

Lesy Ceské republiky, S. p. ARBOR _ spolek pro duch níždmlšížum
N`oľøł
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tri-:sv České? rššnueuiü', s. P Řšorreiıšrvi unaoer: keiáwvě
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391,

lesycr@lesycr.cz, ID DS: eSjcfsn

zÁši/ĚniaflćitiÁ zPiaÁˇvA

Obdarovaný: ..........................................................................................................................................................

Darovací Smlouva číslo: .....................................

Název projektu: ......................................................................................................................................................

Účel projektu: .........................................................................................................................................................

JŠ Oblast: 1. i: kultura 2. i: školství 3. iz: ochrana životního prostředí

4. T: charitativní, humanitární nebo Sociální činnost 5. in - Zdravotnictví

Právní forma l. i: příspěvková organizace, jejímž Zřizovatelem je obec 2. i; spolek

Obdarovaného: 3. T: obecně prospěšná společnost 4. la účelové Zařízení církve 5. Í: nadace

6. T; nadační fond 7. Ě Obec

Sídlo obdarovaného: ..............................................................................................................................................

Poštovní adresa (jen pokud Se liší): ........................................................................................................................

Statutární zástupce (titul, jméno, funkce): ..............................................................................................................

iČz .................................................. DIČ..................................................
číslo účtu: ........................................................................................................................

telefon: ............................................. e-mail: ................... ` ............................. Web: ............................................

Výše poskytnutého daru (Kč): . . . . . . Celkové náklady projektu(Kč): .............................................

Osoba zodpovědná za projekt:..............

Kontakt: telefon: ............................................mobil: ....................................... .e-Inail: .........................................

3% Místo realizace projektu: .....................................................................................................................................

Zpracoval:

datum apodpis Statutárního Zástupce Obdarovane'ho datum a podpis Osoby zodpovědné Za projekt

Závěrečnaıı zprávu prosím předkládejte ve dvou vyhotoveníclı na adresu dárce (ředitelství, resp. příslušná

Organizační jednotka). Závěrečná zpráva musí býtpředložena do termínu uvedeného v darovací smlouvě.

Na obálku napište: „Dar - ZZ“.

Lesy České republiky, s.p., Se Sldlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXIl 540 vedená u rejstříkového Soudu v Hradci Králové, lČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, S.p., jsou držitelem Osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.
PFFCII'l'Mfllı'fiflılì



Lesy časné asetietılšv, s. a., Řsolnštství nema: žRŠxLovÉ
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391,
lesycr@lesycr.cz, lD DS: eSjcfsn

VYHUDNUCENÍ PRQUIEKTU

1. Projekt- vyhodnocení (Stručné a pravdivé, max. 3 strany formátu A4):

a.) Krátké Shrnutí dosažených cílů.

b.) Naplnční plánovaných cílů - jak a V jakém rozsahu, pokud cíle naplněny nebyly, tak důvody proč.

c.) Význam projektu pro Vaši Organizaci.

2. Finanční zpráva:

a.) Podrobné vyúčtování prostředků Obdržených Od LČR, S.p.
Äiič - přiložte kopie účetních dokladů S čísly dokladů Z účetnictví a Vyplňte následující tabulku

číslo dokladu datum datum úhrady v , v
číslo dokladu , v . , Vystavení účel castka V Kc

Z ucetnıctvı dokladu dokladu

Celkem Kč
b.) Celkové Vyúčtování projektu.

3. Přílohy:

a.) Fotodokumentacc projektu (minimálně 3 fotografie V digitálním formátu, fotografie prosím přiložte
na CD v minimálním rozlišení 300 DPI).

b.) Kopie Všech článků, kde byly LČR uvedenyjako partner.

Lesy České republiky, s.p.^, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXlI 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, S.p., jsou držitelem osvědčení O účasti v certifikací lesů, loga PEFC (08ˇ2101/0001) a certifikátu C-o-C.




