
Darovací Smlouva _ ......COOCCOOUC......UCOOCCOOC

uzavřená dle % 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.„ občanského zákoníku

Smluvní strany:

ENESA a.s.

zastoupená: lng, lvem Slavotínkem, předsedou představenstva

Ing. Zuzanou Skramlíkovou členem představenstva

se sídlem: U Voborníků 85310, 190 00 Praha 9

IČ: 27382052, DIČ: (222382052

bankovní s o'ení:

číslo &tu:

(dále jen „dárce“)

a

Městská část Praha 13

zastoupená: lng, Davidem Vodrážkou, starostou

se sídlem: Sluneční vnáměstí 2580413, Praha 5, 158 00

IC: 00241687, DIC: (3200241687

číslo účtu:

(dále jen „obdarovanýj

Čl. 1

Předmět a účel smlouvy

1. Dárce daruje na základě této smlouvy obdarovanému dar — interaktivní dotykový displej

Promethean ActivPanel 70“ Full HD + AetivConnect pro MS U STROMU, Praha U:, Ovčí

Hájek 21?4„ příspěvková organizace ve Výši 102 000,— Kč (slovy: stodvatisic korun).

Čl. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě využiti výše uvedeného daru, nebo jeho části, pro

jiný, než v této smlouvě sjednaný účel, ira dárce právo od této smlouvy písenmě odstoupil;

a obdarovaný je povinen dar, nebo jeho část, vrátit dárci.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy je možno činit jen písemnými dodatky odsouhlasenýmí občana

smlm'nímí stranami. „

2. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR 03541201? RMC Praha 13 ze dne



2808201?

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtisc'eh, z nichž každá strana obdrží 2 parc.

4. Tato smlouva nabývá platnosti aúčinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Smluvní strany s obsahem smlouvy souhlasí adále konstatuji, že smlouva nebyla uzavřena

vtísni, za nijak nevýhodných podmínek, adar byl poskytnul apřijat dobrovolně, což vše

stvrzují svými podpisy.

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vsouladu se zákonem

č. 34032015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o regisuu smluv). Veškeré úkony související se

zveřejněním smlouvy zajistí obdarovaný.

V Praze dne V Praze dne

dárce obdarovaný

ENESA a.s. Městská část Praha 13

dárce

ENESA a.s.


