
 
Darovací smlouva č. 0711/2017/OSK 

 
Statutární město Děčín  
 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, PSČ 405 38, Děčín IV  
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou statutárního města Děčín 
IČO: 00261238  
dále jen „dárce“  
 
a  
 
HC Děčín  z. s. 
se sídlem Oblouková 638/21, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín   
zastoupený  Ing.Lukášem Vaníčkem, předsedou 
IČO: 693 87 605 
dále jen „obdarovaný“  
 (společně jako „smluvní strany“)  
 
spolu uzavírají dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) tuto darovací smlouvu (dále jen „smlouva“) 
níže uvedeného znění:  
 

Článek I. 
 
1. Obdarovaný je organizací, která je založena za účelem provozování sportovní, 

tělovýchovné, organizační a osvětové činnosti, coby činnosti hlavní. Vytváří podmínky 
pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a pro tuto činnost získává své 
členy, ostatní občany, zvláště pak děti a mládež. Pečuje o odbornou a mravní výchovu 
svých členů a příznivců, dbá na dodržování zásad demokratické morálky, fair play a 
vzájemné úcty.  

 
 
2. Dárce má zájem podpořit zabezpečení odborné a mravní výchovy dětí a mládeže v rámci 

jejich sportovní a tělovýchovné činnosti, která má ve společnosti postavení jako veřejně 
prospěšná činnost.  

 
 

Článek II. 
 

1. Dárce se touto smlouvou dobrovolně zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve 
výši 60 000,00 Kč (slovy: Šedesáttisíckorun českých) (dále jen „Dar“).  

 
2. Dárce poskytne Dar formou bezhotovostního převodu na účet obdarovaného, který je 

veden u ČS a.s., pod č.ú. 19-3294120369/0800. Dar bude dárcem poskytnut do 30 dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy.  

 
3. Obdarovaný Dar přijímá a zavazuje se jej užít v souladu s účelem specifikovaným v 

článku I. odst. 2. této smlouvy, tedy pro účel zabezpečení odborné a mravní výchovy dětí 
a mládeže v rámci jejich sportovní a tělovýchovné činnosti.  

 
 
 
 
 



Článek III. 
 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po splnění podmínek zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

 

2. Poskytnutí daru schválilo zastupitelstvo města dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 
07 06 10.  

 
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy vyžadují k jejich platnosti písemnou formu 

dodatku k této smlouvě v listinné podobě.  
 
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží 

obdarovaný a dva stejnopisy obdrží dárce.  
 
5. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy podobně seznámily s jejím 

obsahem, který zcela odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.  
 
 
 
 
V Děčíně dne  30.10.2017                                              V Děčíně dne 30.10.2017 
 
 
 
 
 
_______________________________                  __________________________________ 
 
        primátorka statutárního města Děčín                předseda 
                                                                                  


