
D a r o v a c í smlouva
uzavřená dle § 2055 a nási. zákona č. 89/2012 Sb.. Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

KÁMEN Zbraslav, a.s.
zastoupená: Ing. Tomášem Nezbedou, předsedou představenstva 
se sídlem: Žitavslčého 1178, 156 21 Praha 5
IC: 01820460 
DIČ: CZ01820460 
bankovní spojení:| 
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19215 
(dále jen „dárce “ )

Městská část Praha 13
zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou, starostou 
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5,158 00 
IČ: 00241687 
DIČ: CZ00241687 
bankovní spojení: |
Číslo účtu:
(dále j en „ obdarovaný'

ČI. I.
Předmět a účel smlouvy

1. Dárce daruje na základě této smlouvy obdarovanému dar - finanční částku ve výši
2.000.000 Kč (slovy: dvamiliony korun českých).

2. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se jej využít za účelem financování vědy, 
vzdělání, kultury, školství, požární ochrany, podpory mládeže, ochrany zvířat, sociální 
účely, zdravotnictví, ekologie, humanitární činnosti, tělovýchovné a sportovní činnosti, 
rozvoje infrastruktury obce, odstraňování živelných pohrom, charitativní účely apod.

čin.
Způsob úhrady

1. Dárce převede finanční částku uvedenou v ČI, I této smlouvy ve dvou splátkách:
1.1. první část daru ve výši 1 000 000 Kč bude převedena na účet obdarovaného 

nejpozdeji do 30ti dnů od zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
1.2. druhá část daru ve výši 1 000 000 Kč bude převedena na účet obdarovaného do 

30.04.2019.

2. Obdarovaný se zavazuje ve lhůte 60 dnů ode dne použití finančního daru dle ČI. I., 
nejpozději však do 12-ti měsíců od poskytnutí daru, zaslat dárci písemné vyúčtování o 
použití výše uvedeného daru.
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aur.
Smluvní strany se dohodly, že v případě využití výše uvedeného daru, nebo jeho části, pro 
jiný, než v této smlouvě sjednaný účel, má dárce právo od této smlouvy písemně odstoupit 
a obdarovaný je povinen dar, nebo jeho část, vrátit dárci.

Něposkytne-li dárce dar, i když jeho poskytnutí již slíbil, má obdarovaný právo, aby mu 
dárce nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru.

ČI. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy je možno činit jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma 
smluvními stranami.

2. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení ě. UR 0405/2018 z 16. schůze RMČ Praha 
13 ze dne 24. 09. 2018.

3. Tato smi ouva j e vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží 2 pare.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami á účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

5. Smluvní strany s obsahem smlouvy souhlasí á dále konstatují, že smlouva nebyla 
uzavřena v tísni, za nij ak nevýhodných podmínek, a dar byl poskytnut a přijat dobrovolně, 
což vše stvrzují svými podpisy.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí příslušnými 
právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb. vplatném znění a zákonem č. 340/2015 Sb. vplatném znění.


