TENZA, a.s.
IČO: 25570722, DIČ: CZ22570722
Se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00, Brno
zastoupena p. Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3023
(dále jen dárce)
a
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
IČO 27085031, DIČ CZ 27085031
se sídlem Gen.R.Tesaříka 80, 261 01, Příbram I
zastoupena ředitelem MUDr. Stanislavem Holobradou
bankovní spojení : XXXXX, č.ú. : XXXXX
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8883
(dále jen ONP)
uzavírají tuto

Darovací smlouvu:
1.
Dárce se zavazuje, že do 14 dnů ode dne platnosti Smlouvy daruje ONP peněžní částku 75.000 Kč
/sedmdesátpěttisíc korun českých/. K odevzdání a převzetí tohoto daru dojde tak, že dárce poukáže částku
75.000 Kč bezhotovostním převodem na účet ONP č . XXXXX .
ONP tento dar přijímá.
2.
Dárce poskytuje ONP dar dle této smlouvy, který bude použit na úhradu provozu přístroje Stat
Profile Prime (fy Nova Biomedical, zast. Tecom s.r.o.) pro potřeby pacientů JIP interních oborů
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Tento dar bude věnován na zdravotnické účely ve smyslu § 20 odst. 8
zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a dle ust. § 2055 – 2078 obč. zákoníku v platném znění.
3.
Tato darovací smlouva je uzavírána písemně, neboť obsahuje příslib dárce poskytnout ONP dar
uvedený v článku 1, přičemž k předání a převzetí tohoto daru dojde způsobem specifikovaným tamtéž.
Právní účinky darování dle této smlouvy nastanou dnem, kdy ONP dar uvedený v článku 1 převezme.
Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným subjektem ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv popř. poskytnout třetím osobám informace ze
Smlouvy v zákonném rozsahu. Smluvní strany souhlasí, že smlouva bude zveřejněna v celém rozsahu
(vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. osobní povahy).
V Brně, dne 18.12.2017

V Příbrami, dne 18.12.2017

za dárce

za obdarovaného

............................................
Ing. Michal Hrubý
generální ředitel

......................................................
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel

