
DAROvAcí sMLouvA

uzavřená ve smyslu § 2055 a náSI. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
(dále jen OZ)

Smluvní strany

dárce: PKS stavby a.s. v
Sˇídlo: Brněnská 126/38, 591 39 Zďár nad Sázavou 1
ICO: 46980059
Zastoupení: lng. Jaroslav Kladiva, ředitel Společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, Oddíl B, číslo vložky 930
(dále jen „dárce“)

a

obdarovaný: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
ıčo: 00839396
Dıč: 0200839396
Zastoupení: Ing. Eva Tomášová, ředitel
Bankovní spojení:
čísıø účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, Oddíl Pr, číslo vložky 1441
(dá/e jen „Obdarovaný“)

Smlouva se uzavírá s těmito podstatnými náležitostmi:

Dárce se zavazuje na základě této Smlouvy poskytnout Obdarovanému:

Finanční dar ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),
pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Dar bude předán obdarovanému
do 15 dnů Ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Obdarovaný prohlašuje, Že dar přijímá a zavazuje Se použít Získané peněžní prostředky
výlučně k účelu dle bodu 1. této smlouvy. Vpřípadě, že dar bude použit vrozporu
S dohodnutým účelem, má dárce právo Od smlouvy odstoupit. Obdarovaný je v takovém
případě povinen dárci dar vrátit.

Dárce si Vyhrazuje právo kdykoliv nahlédnout do účetnictví obdarovaného a ověřit
Si tímto Způsobem čerpání darované částky k dohodnutému účelu.

Smluvní strany prohlašují, že Si tuto dohodu přečetly, že odpovídá jejich pravé
asvobodné vůli, a že nebyla uzavřena Za jednostranně nevýhodných podmínek,
na důkaz čehož připojují Své podpisy.

Dárce prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu), předmětem a výší
daru na internetových stránkách obdarovaného v souvislosti s poskytnutím daru dle této
smlouvy. `
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6. Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech s platností originálu, Z nichž jeden obdrží
obdarovaný a jeden dárce.

7. Smlouvu lZe doplnit či změnit pouze po dohodě smluvních stran ve formě písemných
číslovaných dodatků.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejněním vRegistru smluv. Smluvní
strany se dohodly, že Zákonnou povinnost dle § 5 Odst. 2 Zákona o registru Smluv Splní
obdarovaný.

Dárce:

v 217,
V Zďáře nad Sázavou dne ..

.'Lı'à'rłn'š'ıà'v'Kı'àđı'v'à

Pèłv FEIcı-ìÄñ
Břê ëda představenstva

G. ZC) 75?

Obdarovaný:

24. ligu ZUlB
V Třebíči dne .....................

lng. Eva Tomášová
ředitel
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