
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A B 
REIHMMOV STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV H 
^OU O D B O R N O S T  M A  B U D O U C N O S T  P E L H Ř I M O V  -  K A M E N I C E  N A D  L I P O U  

DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2055 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou; 

1. Dárce: Agrostroj Pelhřimov, a.s. 
U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov 

IČO:00009971 
zastoupená generálním ředitelem a předsedou představenstva 

Agrostroje Pelhřimov, a.s.: Lubomír Stoklásek 

2. Obdarovaný; Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 

Friedova 1459, 393 01 Pelhřimov 

IČ 14450470, DIČ CZ 14450470 

zastoupená ředitelem školy; Mgr. Pavel Hlaváček 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek dárce, darovat na dobu 36 měsíců Střední průmyslové škole a 

Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov licence softwaru CREO Parametric pod technickou specifikací 

University Plus Campus Pack + PLMS-Term s podporou českého prostředí pod označením AV CZ Package for 

Academic na podporu výuky s podmínkou použití dle Smlouvy o zajištění práva k dočasnému užívání 

softwaru č.2170000722. Licence jsou psány na obdarovaného. Závazkem obdarovaného je použít 

darovanou věc výhradně ke stanovenému účelu. 

II. 
Výše smluvního závazku a jeho předání 

Dárce se zavazuje darovat obdarovanému licence softwaru CREO Parametric pod technickou specifikací 

University Plus Campus Pack + PLMS-Term s podporou českého prostředí pod označením AV CZ Package for 

Academic v počtu 500 licencí na podporu výuky v ceně 7285,41 EUR s DPH v měně CZK v přepočtu podle 

devizového kurzu EUR/CZK vyhlášeného ČNB v první pracovní den kalendářního měsíce, ve kterém bude 

vystavena faktura dárci. 

III. 
Smluvní termíny 

Dárce se zavazuje obdarovanému předat dar dle čl. II této smlouvy do 30.4.2018. 
Dar nabývá obdarovaný v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů pro svého zřizovatele Kraj Vysočina, IČO: 70890749, 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 





IV. 
Ostatní ujednání 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jeden. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva byla sepsána dle jejich 

pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

V Pelhřimově dne: V Pelhřimově dne : ^ 

/Dárfce 
! / 

Lubonmr Stoklasek 

generální řadiťel a předseda představenstva 

Obdarovaný 

Mgr. Pavel Hlaváček 

ředitel 

Agrostroj Pelhřimov, a.s. 



střední průmyslová škoiíi a 
Střední odborné učiliště Pelhřimov 

Došlo: "j 1. 04. 2018 

čj. Trn. 


