Darovací smlouva č. 242/2018/OSVŠ

Město Břeclav,
se sídlem: nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města,
IČO : 00283061,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav,
číslo účtu: 19-1832780227/0100,
na straně jedné jako dárce,
a
KOMPAKT spol. s r.o.,
se sídlem: Jana Opletala 683/5, 290 01 Poděbrady- Poděbrady II,
IČO: 49551027,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23980,
zastoupená: PaedDr. Miroslavem Káninským, jednatelem,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Poděbrady,
číslo účtu: 500764349/0800,
na straně druhé jako obdarovaný,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu:

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek dárce poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši
50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na nákup sociálního automobilu Dacia Dokker
pro potřeby pečovatelské služby a osobní asistenci ústavu REMEDIA PLUS z.ú., se sídlem
Břeclav, U Nemocnice 3066/1.
II.
Závazky smluvních stran
1. Dárce se zavazuje převést finanční dar uvedený v článku I. této smlouvy na účet
obdarovaného, do 60 dnů od podpisu smlouvy.
2. Obdarovaný dar přijímá, zavazuje se zakoupený automobil označit znakem města Břeclavi
a nejpozději do 31. 12. 2018 převést formou nájmu za částku l Kč na dobu 6 let do užívání
ústavu REMEDIA PLUS, z.ú., se sídlem Břeclav, U Nemocnice 3066/1.
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3. Pro případ nesplnění tohoto závazku si dárce vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit
a obdarovaný je povinen poskytnutou částku vrátit na účet obdarovaného do 30 dnů ode dne
doručení písemné výzvy k jejímu vrácení.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
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.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem důkladně
….prostudovaly s jejím obsahem výslovně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží dárce a jedno
obdarovaný.

V Břeclavi dne

Za dárce:

Za obdarovaného:

……………………………………….
Ing. Pavel Dominik
starosta města

……………………………………..
PaedDr. Miroslav Káninský
jednatel

Doložka
Poskytnutí finančního daru schválilo Zastupitelstvo města Břeclavi na své 27. zasedání dne
10.09.2018.
V Břeclavi dne

Ing. Pavel Dominik
starosta města
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