
Darovací smlouva
č. 1/2018

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Základní škola speciální a mateřská škola speciální Jilemnice
se sídlem Spořilovká 994, 514 01 Jilemnice
IČO: 71186581
zastoupená JUDr. Ing. Martinou Nyklovou Ph.D.
dále jen „dárce"

Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace
se sídlem Komenského 103, 514 01 Jilemnice
IČO: 70839921
zastoupená Mgr. Maruší Zofkovou, ředitelkou
dále jen „ obdarovaný"

takto:

Článek I.
Předmět dam

1. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému tento věcný dar: movité věci - školní
vybavení. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému věcný dar specifikovaný
v příloze této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

2. Celková hodnota věcného daru činí 601.232,85 Kč (slovy: šest set jedna tisíc dvě stě třicet
dva korun osmdesát pět haléřů).

3. Obdarovaný prohlašuje, že věcný dar poskytnutý na základě této smlouvy přijímá a
prohlašuje, že je mu stav věcného daru znám.

Článek II.
Předání daru

1. Dárce předá obdarovanému věcný dar do 15 dnů od podpisu této smlouvy, o čemž sepíší
smluvní strany předávací protokol.

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně dárce - Alena
Hegrová, odbor finanční, tel.: 481 565 306, e-mail: hegrova@mesto.jilemnice.cz, která je
také oprávněna podepsat předávací protokol.

3. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně obdarovaného -
Mgr. Maruše Žofková - ředitelka, tel: 481 541 627, e-mail: zvs.jilemnicefacentrum.cz.
která je také oprávněna podepsat předávací protokol.
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Článek III.
Ostatní ustanovení

Obdarovaný bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní



1.

2.
3.

dárce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obdarovaný výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva
včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu
v registru smluv dárcem zveřejněny.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost
originálu. Obdarovaný i dárce obdrží jedno dvě vyhotovení.
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.

4. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Jilemnice č. 217/18 ze dne 29.8.2018.

V Jilemnici dne 5.9.2018 V Jilemnici dne 30.8.2018

á
ZŠ a MS, Jilemnice, Komenského 103,

příspěvková organizace
(obdarovaný)

JUDr. Ing. Martina Nyklová Ph.D.
ZŠ spec. a MS spec. Jilemnice

(dárce)


