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Darovací smlouva 7 7 7

uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále také jen „občanský zákoník")

mezi

1) Jitkou Večerkovou, r. č./dat. nar
bytem
zastupující skupinu obyvatel přispívajících do veřejné sbírky na obnovu kaple 

(dále jen „Dárce")

a

2) Městem Kravaře, iČ: 00300292
Sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře 
Zastoupena: Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou

(dále jen „Obdarovaný"),

(Dárce a Obdarovaný společně také jen jako „Smluvní strany" nebo „Strany")

Preambule
Vzhledem k tomu, že:

(A) Dárce je zástupcem skupiny občanů, kteří se účastnili veřejné sbírky a shromáždili 
finanční prostředky určené k pořízení nového zvonu pro kapli dále specifikovanou v této 
Smlouvě,

(B) Dárce má zájem a prostředky přispět Obdarovanému na pořízení nového zvonu pro kapli 
dále specifikovanou,

(C) Obdarovaný má zájem na pořízení nového zvonu pro kapli specifikovanou níže a za tímto 
účelem přijmout finanční dar od Dárce,

uzavírají Smluvní strany

Darovací smlouvu

v tomto znění:
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I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dárce poskytnout níže uvedený peněžitý dar 
Obdarovanému a Obdarovaný se zavazuje níže specifikovaný dar od Dárce převzít a 
naložit s ním tak, jak bude dále uvedeno v této Smlouvě.

2. Dárce touto Smlouvou poskytuje Obdarovanému finanční dar ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři 
tisíce korun českých; dále jen „Dar"), a to za účelem pořízení nového zvonu pro kapli 
nacházející se na pozemku pare. Č. 2998, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Kravaře ve 
Slezsku, obec kravaře, okres Opava.

3. Obdarovaný se zavazuje Dar specifikovaný vodst. 2 tohoto článku Smlouvy převzít a 
použít jej pouze k účelu uvedenému v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.

4. Dárce se zavazuje shora uvedený Dar poskytnout Obdarovanému na bankovní účet 
Obdarovaného vedený u

II.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Dárce má právo kontroly použití výše uvedeného Daru, zejména pak má právo seznámit 
se s doklady prokazujícími použití daru k dohodnutému účelu. Pro vyloučení případných 
pochybnosti Smluvní strany znovu deklarují, že dar může být použit pouze k účelu 
uvedenému v čl. I této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak.

2. Pokud by Obdarovaný použil dar na jiný než uvedený účel bez předchozího písemného 
souhlasu Dárce, má Dárce právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení daru.

3. Dárce souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v písemných či audiovizuálních 
materiálech Města Kravaře.

III.

Prohlášení Smluvních stran

1. Dárce prohlašuje, že Dar poskytuje Obdarovanému dobrovolně a nespojuje s ním žádnou 
protislužbu ze strany Obdarovaného.

2. V návaznosti na poskytnutí shora specifikovaného Daru Smluvní strany dále prohlašují, 
že:
a) neposkytují, nenabízejí ani neslibují úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytují, nenabízejí ani neslibují 
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;

b) neposkytují, nenabízejí ani neslibují neoprávněné výhody třetím stranám, ani je 
nepřijímají a nevyžadují.

3. Smluvní strany dále prohlašují, že uzavřením této smlouvy a poskytnutím daru:
a) Se nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, v platném znění;



b) zavedly náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců;

spáchaného trestného činu;
d) provedly taková opatření, která měla provést podle obecně závazných právních 

předpisů, interních předpisů či interních normativních instrukcí;
e) z hlediska prevence trestní odpovědnosti učinily vše, co po nich lze spravedlivě 

požadovat.

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní 

ustanovení tímto nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí 
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, 
které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. 
neúčinného.

4. Tato Smlouva byla schválena Radou Města Kravaře na její 66. schůzi, konané dne 29. 6. 
2017.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
s tímto obsahem souhlasí a dále prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely jako projev své 
svobodné a vážné vůle, zcela dobrovolně, nikoliv za útlaku a tísně, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.

V Kravařích dne..!"..7. V Kravařích dne.2.7..-08" 2017

c) učinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků

IV.

Závěrečná ustanovení

Obdarovaný




