
DAROVACÍ sMLoUVA
č 2018/...Q '7'76

uzavřená podle § 2055 a násl. Zákona ě. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku mezi:

I.
Smluvní Strany

1.1 Městská část Praha 17, Se Sídlem Žalanského č. 291/12b, 163 02 Praha 6
Zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, Starostkou městské části

IČ; 00231223
DIČ; (200231223

Bank. Spoj.: Česká spořitelna, as., pobočka Praha 6, č. ú.: 19«2000700399/0800
Variabilní Symbol: 2080000529

(dále/'en "Obdćımvaný ")

El

1.2 Veolia Energie Praha, a.S., Se Sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové
Město

Zastoupená: Ing. Josefem Novákem, předsedou představenstva
a Ing. Martinem Brůhou, Členem představenstva

IČ; 03669564
DIČ; CZO3669564

Bank. Spoj.:_
(dálejen "dárce ")

Obě Smluvní .strany prohlašují, že jsou Způsobile k právním úkonům a po vzájemném
projednání a shodě uzavírají darovací Smlouvu V tomto Znění:

Il.
Předmět Smlouvy

Il.l Předmětem této Smlouvy je darování peněžních prostředků, a to Ze Strany dárce straně
obdarovaně, Podmínkou darování peněžních prostředků ve výši 70.000 Kč, jak v této smlouvě
níže uvedeno, jejejich použití na financování realizace nove knihy O Repíeh.

11.2 Dárce Se touto Smlouvou jednostranně ZavaZuje, že na účet strany obdarovane'. který je
veden u peněžního ústavu, jak v předchozím Článku uvedeno, nejpozději do 15-ti
kalendářních dnů, a to od doby platnosti a účinnosti této Smlouvy, převede peněžní dar ve výši
70. 000,- Kč (Slovy sedmdesát tisíc korun českých).



II.3 Smluvními Stranami bylo ujednáno, že obdarovaný přijímá dar, a to Ve Výši, jak
V předmětu této Smlouvy uvedeno, do Svého vlastnictví dnem, ve kterém bude dar, na základě
příkazu kpřevodu peněžních prostředků, dárcem převeden a tím i připsán na účet
obdarovaného.

III.

Ostatní u'ednání

III.1 Strana obdarovaná Se touto Smlouvou zavazuje, že dar, který mu dárce poskytne na
Základě této Smlouvy, použije výlučně k úhradě činnosti, jak je v předmětu této Smlouvy
uvedeno.

[11.2 V případě, že Obdarovaný dar, který mu bude dárcem poskytnut na základě této
Smlouvy, použije pro jiný účel, než jak v této Smlouvě ujednáno, považuje se takové jednání
obdarovaného za hrubé porušení dobrých mravů.

III.3 Smluvními stranami bylo dále ujednáno, že dárce je oprávněn domáhat se vrácení daru
jen v tom případě, kdy obdarovaný Svým chováním hrubým Způsobem porušuje dobré mravy,
Zejména pak tím způsobem, že neplní své povinnosti, ke kterým se touto Smlouvou zavázal.
V případě vzniku právních skutečností, jak je v předchozí Větě uvedeno, je dárce oprávněn
dar písemně Odvolat.

III.4 Pro případ, že dar bude dárcem V souladu S touto Smlouvou odvolán, bylo Smluvními
Stranami ujednáno, že obdarovaný je povinen dar dárci vrátit.V a to ke dni, který bude uveden
v písemnosti o Odvolání daru, která bude prokazatelným způsobem zaslána dárcem do sídla
obdarovaného.

III.5 Obdarovaný prohlašuje, že je povinným Subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., O
registru smluv.

'

III.6 Smluvní strany se dohodly, tato Smlouva bude v Souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
registru Smluv („ZRS“), uveřejněna prostřednictvím registru Smluv, a její uveřejnění Se
Zavazuje zajistit na Své náklady postupem Stanoveným výše uvedeným zákonem obdarovaný.

IV.
Závěrečná ustanovení

IV.1 Tato Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv v Souladu se ZRS.

IV.2 Tuto Smlouvu lze změnit nebo doplnit výslovným písemným ujednáním, které podepíší
oprávnění zástupci Obou smluvních Stran, přičemž taková změna nebo doplnění musí mít
formu písemného očíslovane'ho dodatku k této Smlouvě.



IV.3 Právní vztahy touto Smlouvou neupravené. právní poměry [nich vznikající avyplývající, Se řídí příslušnými právními normami, Zejména pak občanským Zákoníkęmv platném znění a pod.

IVA Smluvní Stran)ı`v prohlašují, že Si tuto Smlouvu prˇ čcíly` žć byla ujednána po vzájemnémprojednání a Sliodě, podle jejich pravé a Svobodné vůle` určitě` vážně a Srozumitelnë~ nikolivv tísni Za nápadně nevýhodných podmínčrk.

[V5 Autenličnost této Smlouvyı potvrzují obě Smluvní Strany Svými podpisy:
IV.6 lˇaio Smlouva byla vyhotovena ve dvou Stąjnopisech, obou S platností originálu přičemžkaždá Zc Smluvnícli Stran obdrží po jednom SlejnopiSu.
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