Darovací smlouva
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění
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
Ledovec, o. s.
IČ: 26517051
se sídlem Ledce 1
zastoupená: Mgr. Mgr. Martinem Fojtíčkem
bankovní spojení: 78-1584620207/0100

dále též jen „obdarovaný“
I. Předmět smlouvy
Na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 č. … ze dne 22. 1. 2014, se
touto smlouvou Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1 zavazuje poskytnout sdružení
Ledovec, o. s. finanční dar ve výši 250 000,- Kč (dvěstěpadesáttisíc korun českých) a sdružení
Ledovec, o. s. se zavazuje tento finanční dar přijmout a použít jej výhradně za účelem níže
uvedeným. Finanční dar bude poukázán bezhotovostním převodem na účet obdarovaného
vedený u Komerční banky a. s., číslo účtu 78-1584620207/0100.
II. Termín plnění
Dárce převede finanční dar ve výši 250.000,- Kč na účet obdarovaného vedený
u Komerční banky a. s., číslo účtu 78-1584620207/0100 do 30 dnů od data podpisu této
smlouvy.
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III. Účelové použití finančního daru
1.

Finanční dar je možné použít výlučně na dokončení rekonstrukce prostor
Poradenského centra v ulici Karoliny Světlé 13, Plzeň a na sanování rozpočtu sociální
služby Chráněné bydlení Ledovec. 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.
IV. 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 § 548 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, s tím, že na splnění článku III.
bodů 1., 3. a 4. této smlouvy závisí, zda právní následky učiněného právního jednání –
darování – které je platné a účinné, pominou či nikoliv. V případě, že obdarovaný
nepoužije finanční dar dle svého závazku uvedeného v článku III. bodu 1. této smlouvy do
31. 12. 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 § 548 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, v důsledku čehož pominou právní
následky právního jednání, které spočívalo v darování dle této smlouvy 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.
V. 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 Smlouvy prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují
své podpisy.
Příloha: Rozpočet projektu Rekonstrukce PC Ledovec a Chráněné bydlení Ledovec

…………………..

V Plzni dne……………………

V Plzni dne

……………………………………

………………………………………..

Dárce

Obdarovaný

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

Ledovec, o. s.
Mgr. Mgr. Martin Fojtíček
ředitel Ledovce
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ROZPOČET PROJEKTU- Rekonstrukce PC Ledovec
(od 1.1.2014 do 30.6.2014)

Druh výdajů

celkový rozpočet

úhrada z dotace
MO Plzeň 1

Materiálové náklady

0

0

Nemateriálové n. (služby)

0

0

73 968

0

Osobní náklady
-

technik/údržbář
(část úvazku)

73 968

Neinvestiční náklady celkem

73 968

0

Investiční náklady

600 000

150 000

-

střešní okna, žaluzie

120 000

50 000

-

topení (plynový turbo kotel, rozvody, tělesa)

135 000

50 000

-

230 000

50 000

-

zednické, bourací a izolační práce
(sádrokartony, izolace, dveře, sanita)
elektro

-

vybavovací předměty

80 000

35 000

CELKEM

673 968

150 000

ROZPOČET PROJEKTU - Chráněné bydlení Ledovec
(od 1.1.2014 do 31.12.2014)

Druhy nákladů:
I. osobní náklady
Mzda manažera služby – terapeut chráněného
bydlení – 1 úvazek (12 měsíců)

Celkem:

Žádost ÚMO 1

1 056 900

70 000

240 000
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poměrné odvody pojištění

81 600

Mzdy sociálních pracovníků chráněného bydlení
- 2 úvazky (12 měsíců)

432 000

52 000

poměrné odvody pojištění

146 880

18 000

Mzda ředitele Ledovce – 0,2 úvazku (12 měsíců)

33 000

poměrné odvody pojištění

11 220

Mzda administrativní a projektový pracovník –
0,25 úvazku (12 měsíců)

69 000

poměrné odvody pojištění

23 460

DPP odborný konzultant

12 000

DPP odborný konzultant

12 000

DPP Supervizor

19 200

II. Materiálové náklady
(nákup materiálu, zboží)

68 000

Spotřební materiál (terapeutické aktivity)

5 000

Vybavení bytu
(drobné vybavení pro chráněné bydlení)

30 000

Kancelářský materiál včetně hyg. a čist.
Prostředků

3 000

Pohonné hmoty

30 000

III. Nemateriálové náklady
(energie, nájemné, nákup odbor.služeb)

421 000

Cestovné

1 000

Poštovné, telefony, internet

25 000

školení, kurzy

10 000

Propagace (letáky, vizitky, prezenční materiály,
web prezentace apod.)

30 000

0

Nájemné kancelář

20 000

Nájemné byty A.Uxy

180 000

Energie kancelář

25 000

Energie byty A. Uxy

100 000
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15 000

15 000

Právní a ekonomické služby

15 000

Vedení účtu

3 000

Opravy budov

5 000

Opravy vozidel

5 000

Pojištění vozidel

12 000

Ostatní náklady

30 000

CE LKE M

1 545 900

6 ze 6

100 000

