DODATEK Č. 1 DAROVACÍ SMLOUVY
Č. 2013/005081
uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění
(dále jen „občanský zákoník“) těmito smluvními stranami:
Statutární město Plzeň – Městský obvod Plzeň 1
IČ: 00075370,
se sídlem alej Svobody 60, 323 00 Plzeň,
zastoupené Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou
(dále jen „dárce“)
a
Západočeská univerzita v Plzni
IČ: 49777513
se sídlem Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň – Jižní Předměstí
zastoupená doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D., rektorkou
bankovní spojení: 4811530257/0100
(dále jen „obdarovaný“)
ČI. 1
PŘEDMĚT DODATKU
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2013 na základě usnesení Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 1 č. 373 ze dne 10. 12. 2013, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1. písm. h)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
a účinném znění, ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
a účinném znění, darovací smlouvu č. 2013/005081, jejímž předmětem je závazek dárce
poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 500 000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun
českých).
1.2 Předmětem dodatku č. 1 je změna bodu 1. článku III. a změna bodu 2. článku IV.
Darovací smlouvy č. 2013/005081.
1.3 Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se původní znění čl. III bod 1. darovací smlouvy
III. Účelové použití finančního daru

1.

Darované finanční prostředky je možné použít pouze na úhradu nákladů spojených
s vytvořením uměleckých děl pro konkrétní prostor na území MO Plzeň 1 v rámci
výtvarné soutěže studentů Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni,
která se bude konat v roce 2014. V této souvislosti je obdarovaný povinen doložit dárci
doklad či doklady prokazující výdaje v souladu s účelem poskytnutí daru do
31. 12. 2014.

ruší a nahrazuje se tímto textem:
III. Účelové použití finančního daru
1.

Darované finanční prostředky je možné použít pouze na úhradu nákladů spojených
s vytvořením uměleckých děl pro konkrétní prostor na území MO Plzeň 1 v rámci
výtvarné soutěže studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské
univerzity v Plzni, která se bude konat v roce 2014. V této souvislosti je obdarovaný
povinen doložit dárci doklad či doklady prokazující výdaje v souladu s účelem
poskytnutí daru do 30. 6. 2015.

1.4 Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se původní znění čl. IV bod 2. darovací smlouvy
IV. Ostatní ujednání
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. 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 § 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.
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Darování je vázáno na splnění podmínky rozvazovací dle ustanov ení § 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 30. 6. 2015, 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.

ČI. 2
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2.2 Dárce prohlašuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 1 k darovací smlouvě rozhodlo
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1 usnesením č. ........ ze dne 3. 12. 2014.
2.3 Tento dodatek č. 1 k darovací smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu
oběma smluvními stranami.
2.4 Tento dodatek č. 1 k darovací smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností
originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží poskytovatel a dva (2) si ponechá příjemce.
2.5 Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem
přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své
podpisy.
V Plzni dne ……………2014

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

V Plzni dne …………….2014

………………………………
Obdarovaný
Západočeská univerzita v Plzni
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka

