
Darovací Smlouva

eV.

eV.

. smlouvy Dárce: 0230003659

.smlouvy Obdarovaného: 2017/01850‹

O<

Smluvní Strany

Letiště Praha, a. s.
se Sídlem: K letišti 1019/6, PSČ 161 00, Praha 6
Zastoupená: lng. Ji ím Krausem, místop edsedou p edstavenstva

lng. Milanem Špačkem, členem p edstavenstva
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
Zápis v OR: Městsk' soud v Praze oddíl B vložka 14003
bankovní Spojení:
č. účtu:
(dále jen „Dárce“)

a

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/12B, PSČ 163 OO, Praha - epy
Zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, Starostkou Městské části Praha 17
IČO: 00231223
bankovní spojení: Česká Spo itelna
č. účtu: 19-2000700399/0800
variabilní Symbol: 2080000527

(dále jen „Obdarovaný“)

(Dárce a Obdarovaný dále společně jen „Smluvní strany", jednotlivě jako „Smluvní Strana“)

Dárce a Obdarovaný uzavírají podle § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,
v platném a účinném Znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

darovací smlouvu
(dále jen „Smlouva“):

l. Úvodní ustanovení

1. Smluvní Strany prohlašují, Že jsou Způsobilé uzav ít tuto Smlouvu, stejně jako jsou
Způsobilě nabývat pro Sebe v rámci právního ádu vlastním právním jednáním práva a
zavazovat se k povinnostem.

2. Dárce dne 18. 4. 2017 uzav el S Městskou částí Praha 6, Městskou částí Praha - Suchdol,
Městskou částí Praha - P ední Kopanina, Městskou částí Praha 17 a Městskou částí Praha



- Zličín (dále jen „městské části hl. m. Prahy“), dotčenými provozem mezinárodního
civilního letiště Praha/Ruzyně „Rámcovou smlouvu o Zásadách poskytování darů akciovou
společností Letiště Praha, a.s. městským částem hl. m. Prahy dotčených provozem
mezinárodního civilního letiště Praha/Ruzyně", ev. č. Dárce 0230003531 (dále jen
„Rámcová smlouva“), na Základě které může městská část hl. m. Prahy uvedená v čl. l.
odst. 2 této Smlouvy požádat Dárce o poskytnutí daru.

Dárce tímto prohlašuje, že v souladu s čl. lV. odst. 1. a 2. Rámcové Smlouvy obdržel ke
dni 20. 4. 2017 žádost Obdarovaného o poskytnutí daru, a že tato žádost splňuje veškeré
náležitosti Stanovené v Rámcové smlouvě.

||. P edmět Smlouvy

P edmětem této Smlouvy je Závazek Dárce poskytnout Obdarovanému peněžitý dar ve
výši 2.835.787,- Kč (slovy: dva miliony osm set t icet pět tisíc sedm set osmdesát sedm
korun českých), spolu s p íkazem užít tyto prost edky pouze k účelu stanovenému v čl. lll.
této Smlouvy (dále jako „dar“).

Dárce se Zavazuje tento peněžitý dar odevzdat bezhotovostním p evodem na účet
Obdarovaného, který je uveden v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne
nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy.

Obdarovaný tento dar p ijímá a Zavazuje se ho použít v souladu S p íkazem Dárce, kterým
se rozumí, použití daru výhradně k účelu a Za podmínek stanovených v čl. lll. této Smlouvy
a pro projekty uvedené v čl. lll., odst. 1 této Smlouvy realizované na pozemcích, které jsou
ve vlastnictví Obdarovaného, nebo k nimž má Obdarovaný Z ízené právo hospoda ení.

|||. Účel poskytnutí daru a p íkaz

Obdarovaný se zavazuje, že dar použije pouze Za účelem realizace projektů spadajících
do okruhů stanovených p ílohou č. 1 Rámcové smlouvy, a to do 31. 12. 2017 na tyto
konkrétní projekty:

A Ochrana vod
- pro účel této smlouvy se nepoužije

B Ochrana ovzduší
- Vybudování bezprašného povrhu - propojeni ul. U Boroviček a Selských Baterií
s ulicí Na Fialce l

C Péče o Zeleň
- Péče o Zeleň, Údržba Zeleně na obecních pozemcích, ošet ování stromů a
regenerace parků v k.ú. epy

- Péče o Zeleň, Revitalizace klidové Zóny Nevanova, MČ Praha 17

D Odpadové hospodá ství
Likvidace černých skládek na obecních pozemcích MČ Praha 17

E Ochrana proti hluku
- pro účel této smlouvy se nepoužije



Obdarovaný je povinen Dárci prokazatelně doložit, Zda byl dar použit na účel stanovený
včl. III. odst. 1 této Smlouvy, a to kopiemi účetních dokladů a právních dokumentů
(Zejména fakturami, Smlouvami, bankovními výpisy apod), dále pak pracovními výkazy,

fotodokumentací stavu v elektronické podobě p ed a po realizací projektu, informativními
výpisy Z katastru nemovitostí, a to nejpozději do dne 31. 1. 2018. Pokud Obdarovaný tuto
Svou povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, je povinen neprodleně, nejpozději však do 15.
2. 2018, dar nebo jeho část vrátit Zpět Dárci formou bezhotovostního p evodu na bankovní
účet Dárce uvedený v Záhlaví této Smlouvy, a to ve výši, jejíž použití nebyl schopen ádně
doložit.

. Obdarovaný je dále povinen Dárci neprodleně, nejpozději však do 15. 2. 2018, vrátit dar
nebo tu část daru, která nebyla prokazatelně využita nebo nebyla použita pro účel
stanovený v čl. lll. odst. 1 této Smlouvy formou bezhotovostního p evodu na bankovní účet
Dárce uvedený v Záhlaví této Smlouvy.

Obdarovaný je povinen na vyžádání umožnit Dárci, nebo jím písemně pově ené osobě,
nahlédnout do účetnictví a další dokumentace, Za účelem ově ení splnění Zásad pro
poskytnutí daru.

IV. Zve ejnění smlouvy

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou osobami podléhajícími Zákonu č. 340/2015 Sb.,
o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uve ejňování těchto smluv a o
registru smluv (Zákon o registru smluv). Strany výslovně prohlašují, že žádné Skutečnosti
uvedené v této Smlouvě netvo í obchodí tajemství ve smyslu § 504 Občanského
Zákoníku.

V. Závěrečná ustanovení

. Tato Smlouva a právní vztahy Z ní vyplývající, které tato Smlouva výslovně neupravuje, se
ídí p íslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku.

. Tato Smlouva se uzavírá ve t ech (3) vyhotoveních, dvě (2) vyhotovení obdrží Dárce a
jedno (1) vyhotovení obdrží Obdarovaný.

. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Smlouva může být měnéna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými
Smluvními stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných
elektronických Zpráv.

Odpověd' Smluvní strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského Zákoníku,
s dodatkem nebo odchylkou, není p ijetím nabídky na uzav ení této Smlouvy, ani když

podstatně nemění podmínky nabídky.

. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o p edmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují Za důležité pro
Závaznost této Smlouvy. Smluvní Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o



nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve
vztahu k uzav ení této Smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, Že tato Smlouva nebyla uzav ena vtísni, nebo Za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, a Že byla uzav ena svobodně, vážně, určitě a
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jejim obsahem p ipojuji Smluvní strany Své podpisy.

Dárce: Obdarovaný:
V Praze dne - 7 -118- 2017 V Praze dne 13.7. 2017

Mgr. Jitka Synkoválng. Ji í Kraus i
Městské öá tinlístóp edseda p edstavenstva l`żš/tarostka

Praha 17
Letiště Praha, a. s.

xlng. Milan Špaček
člen p edstavenstva x
Letiště Praha, a. s.

DOLOŽKA
Na Základě dikce § 43 Zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze V platném Znění a v souladu

s usnesením RMČ č. Us RMČ 000313/2017 Ze dne 12.7.2017 Se Osvědčuje právní úkon spočívající
v uzav ení rámcové Smlouvy mezi MČ Praha 17 a společností Up Česká republika s.r.o. a potvrzuje se

Splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne 13.7.2017

pově ení členové Zastupitelstva MČ Praha 17

4 ScÁLENo
Právní věci Český Aeroholdlng, a.S.


