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DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2055-2076 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami:

APRI s.r.o.

Sídlo: Ostravská 2343, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 41084969'

DIČ: CZ41084969

Zapsaná v 0R:

Bankovní spojení: KB a.s. č.ú. 35- 749 73 7022 7/0100

Jednající/zastoupen: jednatelem společnosti

Kontaktní osoba: vy onny reditel

(dále v textu pouzejako „Da'rce“)

a

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní ' *

Sid/0: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100

DIČ: CZól989lOO

Bankovníspojení: ČSOB a.s., č.ú. 100954151/0300, variabilní symbol: 352

Zastoupeno:

Kontaktní osoba:

(dále v textu pouze jako „Obdarovaný“)

(Dárce a obdarovaný jsou dále společně uváděni jako „smluvní strany“ nebo „strany“

a jednotlivě rovněž jako „smluvní strana“ nebo „strana“)

Článek I

(1) Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému finanční částku (dále jen

.,částka“) ve výši 165.000,— Kč (slovy: jedno sto šedesát pět tisíc korun Ceských).

(2) Obdarovaný tento dar dobrovolně přijímá.

Článek II

(1) Dar poskytuje dárce Obdarovanému dobrovolně a bezpodmínečně.

(2) Obdarovaný se zavazuje využít dar výhradně pro účely rozvoje Fakulty strojní, Katedry

automatizační techniky a řízení. Obdarovaný se zároveň zavazuje prokázat Dárci na jeho

žádost, že k využití daru došlo v souladu s touto smlouvou.
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Článek 111

(l) Dvárce převede darovanou částku 165.000,— Kč (slovy: jedno sto šedesát pět tisíc korun

Ceských) bezhotovostním převodem na účet Obdarovane'ho č. 100954151/0300, variabilní

symbol: 352 ve dvou splátkách:

- 2018 — 110 000,- Kč do 30.11.2018

- 2019 — 55 000,- Kč do 30.06.2019

(2) Dárce i Obdarovaný se zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se této

smlouvy anebo druhé smluvní strany, o kterých se dozví v souvislosti s touto smlouvou. Tato

povinnost trvá i po zániku všech ostatních práv a povinností plynoucích z této smlouvy.

(3) Výše daru vroce 2019 je maximální a je právem dárce jednostranně výši darů upravit

a to formou dodatku smlouvy do 30.3.2019.

Článek IV

(1) Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku 89/2012 Sb. v platném znění.

(2) Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana

obdrží pojednom vyhotovení.

(3) Smlouva se uzavírá na dobu určitou od okamžiku podpisu této smlouvy do 31. 12. 2019.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

(4) Jakékoliv změny této smlouvy je možné činit výhradně písemnou dohodou obou stran.

(5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem

souhlasí, je projevemjejich prave' a svobodné vůle a nesepsaliji v tísni za nápadně nevýhodných

podmínek.

V Rožnově p. Radhoštěm, dne ,! Š {Q ZJ (d' V Ostravě dne/ “ "23

 

   VYSOKA

 

Ostravská 2343

 

756 67 Rožnov p.R.

Tel.: 577 667 011 D/Č: 0241084969

 

za Dárce
za Obdarovaného

_
.

APRI s.r.o. VŠB — TU Ostrava, Fakulta strojní

jednatel společnosti ' děkan
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