
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

VODÁRNA PLZEN a. s.,
sídlo: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň,
IČ: 25205625, DIČ: C225205625
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
bankovní spojení: č.ú.
zastoupená provozně technickým ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. 1. 2020
(dále jen dárce)

MĚSTO STARÝ PLZENEC,
sídlo: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
IČ:00257257, DIČ: 0200257257
bankovní spojení:
zastoupené starostkou města
(dále jen příjemce)

tuto

darovací smlouvu

dle ust. 5 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

a dle ust. 5 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, v platném znění
(dále jako „Smlouva“)

].
Předmět smlouvy

1. Předmětem darovací smiouvyje závazek dárce poskytnout příjemci ňnanční částku 10 000,- Kč (desettisíc korun
českých) jako jednorázový dar ve smyslu 5 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.. zákona o daních z příjmů,
v platném znění, tj. účelově vázaný dar poskytovaný obcím, krajům, organizačním složkám státu, a právnickým
osobám se sídlem na území České republiky na vědu a vzdělávání, výzkum a vývoj, kulturu, školství, na policii,
na požární ochranu, na podporu aochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální,
zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní atd., či fyzickým
osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují
školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na flnancování
těchto zařízení, atd.

2. Dárce se zavazuje poukázat částku 10 000 Kč do 10dnů od podpisu smlouvy na účet příjemce, příjemce písemně
potvrdí dárci převzetí daru (datum připsání finanční částky na účet příjemce.)

ll.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příjemce tento dar přijímá a zavazuje se použít finanční prostředky výhradně na Ples města a Základní školy
Starý Plzenec konaný dne 22. 2. 2020 v Lidovém domě ve Starém Plzenci.

2, O použití ňnančních prostředků je příjemce povinen podat zprávu dárci do 30 dnů od konání akce,
tj. do 23. 3, 2020, a to na adresu mail©vodarna.cz.

3. V případě použití prostředků na jiné účely než uvedené v článku 2, odstavci 1, nebo v případě nepodání zprávy
o jejich použití, se příjemce zavazuje vrátit dárci plnou výši poskytnuté částky. Příjemce je povinen vrátit plnou
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výši poskytnuté částky na bankovní účet dárce nejpozději do 30dnů pomarném uplynutí lhůty pro podání zprávy
o použití darovaných finančních prostředků dle předchozího odstavce.

Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb„, občanský zákoník.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny, po předchozím souhlasu smluvních stran, pouze
písemnou formou a musí být číslovány. Smluvní strany současně vylučují aplikaci ustanovení 5 1740 odst. 3
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4, Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž oba mají platnost originálu Každá smluvní strana
obdržl po jednom vyhotovení.

5. Příjemce bere na vědomí, že dárce je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb.,
ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
oregistru smluv), jestliže jsou sptněny podmínky pro zveřejnění. Příjemce tímto uděluje dárci souhlas
s uveřejněním Smlouvy.

6. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána na
základě pravdivých údajů, jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle a že není sjednána v tísni, v rozumové
slabosti, v rozrušení nebo z lehkomyslnosti, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy

V Plzni dne 17, 1. 2020 Ve Starém Plzenci dne42.72.71........ 2020

DÁRCE PŘÍJEMCE

VODARNA PLZEN a.s. Město Starý Plzenec
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