Darovací smlouva
č. 202/2013/OŠKMS/UTILIS
Město Břeclav,
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,
zastoupené: MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou,
IČ: 00283061,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav,
číslo účtu: 19-1832780227/0100,
na straně jedné jako dárce,
a
REMEDIA PLUS o. p. s.,
se sídlem: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav,
zastoupená: Bc. Jarmilou Pěčkovou, ředitelkou,
IČ: 26276925,
na straně druhé jako obdarovaný,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku darovací smlouvu v tomto znění:
1.
Preambule
1.1
1.2

1.3

Město Břeclav poskytuje touto smlouvou finanční podporu pro obdarovaného. Tato
finanční podpora je účelově určena pro potřeby klientů denního stacionáře Utilis.
Poskytnutí peněžitého daru je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).
Peněžní dar je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
2.
Předmět smlouvy

2.1
2.2
2.3
2.4

Předmětem této smlouvy je závazek dárce poskytnout obdarovanému finanční podporu
formou peněžního daru, a to ve výši 24.100 Kč (slovy: dvacet čtyři tisíce jedno sto
korun českých).
Tato částka bude obdarovaným použita pro potřeby klientů denního stacionáře Utilis.
Dárce se zavazuje poskytnout výše uvedený finanční dar nejpozději do 14 dnů od
podpisu oběma stranami.
Obdarovaný peněžní dar přijímá a zavazuje se jej použít k dohodnutému účelu.
Pro případ nesplnění tohoto závazku si dárce vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.
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3.
Povinnosti příjemce daru – finanční podpory
Obdarovaný je povinen předložit dárci – poskytovateli finanční podpory – vyúčtování použití
této finanční podpory nejpozději 31. 1. 2014. Pro případ nesplnění tohoto závazku je dárce
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4.
Závěrečná ustanovení
4.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
4.2 Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva vyplývá z jejich pravé a svobodné vůle,
že je jim ve všech ustanoveních jasná a srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek.
4.3 Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem důkladně
prostudovaly a s jejím obsahem výslovně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy k ní níže připojenými.
4.4 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží dárce a jedno
obdarovaný.

V Břeclavi dne
Za dárce:

Za obdarovaného:

.....................................................
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta

......................................……..
Bc. Jarmila Pěčková
ředitelka

Doložka
Uzavření darovací smlouvy č. 202/2013/OŠKMS/UTILIS schválilo Zastupitelstvo města
Břeclavi na svém 23. zasedání dne 13. 11. 2013.
V Břeclavi dne
......................................................
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta
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