SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU
podle § 2055 a násl. občanského zákoníku v platném znění
Město Roudnice nad Labem, IČ: 00264334,
se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem
zastoupené: starostou města Ing. Františkem Padělkem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 27-3870810297/0100
(dále jen dárce)
a
Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s. IČ: 627 68 841,
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl L,
vložka 2098, datum zápisu 1. 1. 2014,
se sídlem: Havlíčkova 276, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupený: předsedkyní Ing. Jaroslavou Vránovou
bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č.ú.: 201135294/0300
(dále jen obdarovaný)
uzavírají níže uvedeného dne tuto darovací smlouvu
I.

Předmět smlouvy

Dárce tímto obdarovanému daruje finanční dar ve výši 100 000,-Kč (slovy jednosto tisíc
korun českých), který obdarovaný přijímá a zavazuje se jej použít pouze k účelu stanoveném
v bodě II. této Smlouvy.
II. Použití daru
Poskytnutý finanční dar je účelově vázán na částečnou úhradu nákladů na zakoupení
osobního automobilu pro zřízení svozové služby pro klienty obdarovaného, tedy pro
přepravu seniorů a osob se zdravotním postižením.
III. Předání daru
1. Dárce převede účelově vázaný finanční dar převodním příkazem na účet obdarovaného
do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Vlastnictví k daru nabývá obdarovaný okamžikem jeho převzetí resp. připsáním finanční
částky na bankovní účet obdarovaného.
IV.

Povinnosti obdarovaného

1. Obdarovaný se zavazuje použít finanční dar za podmínek této Smlouvy výlučně na
financování účelu, popsaného v bodě II. této Smlouvy.
2. Obdarovaný je povinen informovat bez zbytečného odkladu dárce o jakýchkoliv
skutečnostech, které by mohly ovlivnit plnění jeho závazků dle této Smlouvy.

3. Obdarovaný je povinen zveřejnit informaci o poskytnutí daru na svých webových
stránkách, případně dalším vhodným způsobem.
4. Obdarovaný je povinen využít finanční dar nejpozději do 31. 12. 2021 a nejpozději do
jednoho měsíce od pořízení vozidla doložit dárci účelové použití finančního příspěvku
včetně kopie dokladů v jednom vyhotovení.
5. Obdarovaný souhlasí s publicitou tohoto daru dárcem.
V.

Odstoupení od smlouvy

1. Dárce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud obdarovaný použije finanční dar
nebo jeho část v rozporu s touto Smlouvou, tzn., že finanční dar nebude použit na účel dle
bodu II. této smlouvy.
2. Dárce je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení povinností dle bodu
IV. odst. 4 této smlouvy, kdy obdarovaný neuskuteční koupi vozidla do 31. 12. 2021 nebo
ve lhůtě nedoloží použití daru
3. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem, kdy dárce doručí obdarovanému do jeho datové
schránky své písemné sdělení o odstoupení od Smlouvy.
4. Odstoupí-li dárce od Smlouvy z jednoho z výše uvedených důvodů, je obdarovaný
povinen vrátit dárci finanční dar v plné výši na účet dárce uvedený v záhlaví, a to
nejpozději do 14 dnů po doručení písemného sdělení o odstoupení od Smlouvy.
VI.

Závěrečná ustanovení

1. Obdarovaný prohlašuje, že má právní subjektivitu a osoba, která Smlouvu podepsala, byla
v době uzavření Smlouvy oprávněna jednat a podepisovat tuto Smlouvu.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí § 2055 a násl. občanského
zákoníku, v platném znění.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, kterému tato smlouva podléhá v souladu
s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Obdarovaný
bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí dárce, na kterého se vztahují
povinnosti dle tohoto zákona.
4. Změny a doplňky této Smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků.
5. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží dva
výtisky.
6. Poskytnutí daru a uzavření této smlouvy bylo schválen usnesením Zastupitelstva města
Roudnice nad Labem dne 17. 2. 2021, číslo usnesení 9/2021.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle pravé svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
V Roudnici n.L. dne 3. 3. 2021
Dárce

.......................................................
Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta

V Roudnici n.L. dne 25. 2. 2021
Obdarovaný

.....................................................
Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.
Ing. Jaroslava Vránová

