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Smlouva darovací
uzavřena v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „OZ“)
číslo smlouvy:
Statutární město České Budějovice
se sídlem náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice,
IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732
bankovní spojení: 4209522/0800, Česká spořitelna, a.s.
zastoupené Mgr. Juraj Thoma, 1. náměstkem primátora na základě plné moci č. j. KPPO/846/2018/EPM/134 ze dne 16.11.2018
(dále jen „dárce“)
a
Nadační fond Svatovítské varhany
se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, Hradčany, 119 02 Praha 1
IČO : 02794471
bankovní spojení: ………………….……….
zastoupený ICLic. Mgr. Ondřejem Pávkem, předsedou správní rady a Prof. JUDr. Janem
Křížem, místopředsedou správní rady
(dále jen „obdarovaný“)
I.
1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč (slovy:
padesát tisíc korun českých) ze strany dárce jako příspěvek na stavbu nových varhan pro
svatovítskou katedrálu, a to prostřednictvím Nadačního fondu Svatovítské varhany,
zapsaného do veřejného rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123.

2.

Obdarovaný tento dar přijímá.

II.
1.

Dárce se zavazuje dar specifikovaný v předchozím odstavci tohoto článku poukázat na
bankovní účet obdarovaného, který je uveden v záhlaví smlouvy.

2.

Částka uvedená v čl. I bude dárcem poukázána na účet obdarovaného do 30 dnů od
uzavření této smlouvy.
III.

1.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené a veškeré právní otázky týkající
se vztahu mezi smluvními stranami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.

Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž
uveřejnění dle tohoto zákona zajistí dárce způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho
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vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že dárce je oprávněn bez omezení provést
uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě,
že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i
uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany
berou dále na vědomí, že dárce je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající
uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných
právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své
obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce
se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato
smlouva měněna či ukončována.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků
odsouhlasených smluvními stranami; jiná než písemná forma je vyloučena.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každé
smluvní straně náleží po jednom kusu.
5. Zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy podrobně seznámily, prohlašují
rovněž, že smlouva byla sjednána podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz pravdivosti tohoto prohlášení
připojují k textu smlouvy své vlastnoruční podpisy.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.

V Českých Budějovicích dne . . . . . . . . . . . .

....................................
za dárce

V Praze dne . . . . . . . . . . . .

.....................................
za obdarovaného
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