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DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského

zákoníku

Smluvní strany:

Auto partner Špíral, s.r.o.
Se sídlem Plzeňská cesta 220/35. Hradiště, 326 00 Plzeň
Zastoupená: Petr Špíral, jednatel
lČ: 26376725
DIČ: CZ 26376725
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 16385
(jako dárce)

a

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Klatovská tř. 2960/2001, 301 00 Plzeň, IČO: 45333009. DIČ: CZ45333009
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684
zastoupená ředitelem MUDr. Pavlem Hrdličkou
(jako obdarovaný)

Dárce a obdarovaný uzavírají tuto smlouvu, podle které dárce poskytne obdarovanému
movitý majetek, konkrétně nákladní skříňový přívěs MARO, VIN TKMBBD80NC1MR2360,
v ceně 193.500 KČ podle přiložené faktury č. 20120588 firmy MARO Kralovice spol. s r.o.

Obdarovaný touto smlouvou výše uvedený movitý majetek jako dar přijímá, nabývá předmět
daru v souladu se zřizovací listinou do vlastnictví zřizovatele plzeňský kraj jako majetek
rozšiřující majetek předaný k hospodaření a zavazuje se jej použit jen pro zajištěni cIlů a
posláni Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace.
Dárce poskytuje dar ve smyslu ve smyslu § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, o daních z přijmu, v platném znění a obdarovaný se zavazuje jej v tomto smyslu
použít.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Vyhotovuje se ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží dárce a jeden obdarovaný.
Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použijí příslušná
ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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