Darovací smlouva
Uzavřená v souladu se zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi stranami
Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1
IČ: 00075370
se sídlem alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
zastoupené Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou MO Plzeň 1

dále též jen „dárce“

a
David Růžička
bytem Krejčíkova 1, Plzeň
bankovní spojení 0837069173/0800

dále též jen „obdarovaný“
I. Předmět smlouvy
Na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. … ze dne 10. 12. 2013, se touto
smlouvou Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1 zavazuje poskytnout Davidu
Růžičkovi finanční dar ve výši 200 000,- Kč (dvěstětisíc korun českých) a David Růžička se
zavazuje tento finanční dar přijmout a použít jej výhradně za účelem níže uvedeným. Finanční
prostředky budou poukázány bezhotovostním převodem na účet příjemce vedený u České
spořitelny, a. s.
II. Termín plnění
Dárce převede finanční dar uvedený v čl. I této smlouvy do 30 dnů od data podpisu této
smlouvy.
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I.

Účelové použití finančního daru

1.

Finanční dar je možné použít pouze na realizaci projektu Naučná stezka Kardinála
Berana. V této souvislosti je obdarovaný povinen doložit dárci doklad či doklady
prokazující výdaje v souladu s účelem poskytnutí finančního daru do 31. 12. 2014.

2.

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem daru a že netrpí žádnými faktickými ani
právními vadami. V případě, že by se toto tvrzení ukázalo nepravdivým, vyhrazuje si
obdarovaný právo od této smlouvy odstoupit.

3.

Obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít v souladu s jeho
účelovým určením uvedeným v článku III. bodu 1 této smlouvy.

4.

Obdarovaný se zavazuje, že finanční dar poskytnutý dle této smlouvy nepostoupí,
nepřenechá nebo nedaruje dalším osobám.
III. Ostatní ujednání

1. Obdarovaný je plně zodpovědný za dodržení příslušných legislativních předpisů
spojených s přijetím finančního daru, zejména, ale nejen, ve smyslu odvodu příslušné
daně.
2. Darování je vázáno na splnění podmínky rozvazovací dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že na splnění
článku III. bodů 1., 3. a 4. této smlouvy závisí, zda učiněný právní úkon – darování – který
je platný, závazný a účinný, již nastalé právní účinky neztratí. V případě, že obdarovaný
nepoužije finanční dar dle svého závazku uvedeného v článku III. bodu 1. této smlouvy do
31. 1. 2014, případně nesplní řádně a včas své závazky uvedené v článku III. bod 1., 3. a
4. této smlouvy, je naplněna rozvazovací podmínka dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č.
40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v důsledku čehož tato
smlouva pozbývá účinnosti, darování ztrácí právní účinky, a obdarovaný je povinen
finanční dar vrátit nejpozději do 30 dnů od tohoto okamžiku na účet dárce vedený u
Komerční banky, a.s., č. ú.: 4841830277/0100.

II. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí platnými zákony České republiky a představuje úplnou dohodu
smluvních stran o předmětu této smlouvy.
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2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných
a odsouhlasených oběma stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží dárce a dva
obdarovaný.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

…………………..

V Plzni dne……………………

V Plzni dne

……………………………………

………………………………………..

Dárce

Obdarovaný

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 1
Mgr. Miroslav Brabec
starosta

David Růžička
publicista

3 ze 3

