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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE

a
MĚSTYS MORAVSKÁ NOVÁ VES

SMLOUVA DAROVACÍ

TATO SMLOUVA DAROVACÍ BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A
ROKU MEZI
1. Městskou částí Praha-Kunratice
pod adresou Úřadu MČ K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4-Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 002 31 134
DIČ: CZ002 31 134
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 2000690389/0800
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15.3.2004
na straně jedné (dále jen „Dárce“)
a
2. Městys Moravská Nová Ves
pod adresou nám. Republiky 107, PSČ 691 55 Moravská nová Ves
jednající starostou městyse Mgr. Bc. Markem Košutem
IČO: 00 28 33 63
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Břeclav
č. účtu: 6013203349/0800
variabilní symbol 1
na straně druhé (dále jen“Obdarovaný“)
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
Dárce je Městskou částí Hlavního města Prahy a je plně způsobilý k právním úkonům a
právům a povinnostem
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
1.

PŘEDMĚT SMLOUVY:

1.1

Předmětem smlouvy je dar finančních prostředků ze strany Dárce Obdarovanému.

1.2

Výše daru činí 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských). Obdarovaný dar v této
výši uzavřením této smlouvy přijímá. Dar byl schválen Zastupitelstvem MČ PrahaKunratice dne 28. 6. 2021, číslo usnesení 20/5.

2.

ÚČEL DARU:

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tento dar finančních prostředků je Obdarovaný oprávněn
použít k odstraňování škod vzniklých při tornádu dne 24. 6. 2021 dle vlastního uvážení.

3.

PODMÍNKY DARU:

3.1

Smluvní strany se dohodly, že tento dar bude Obdarovanému poskytnut převodem na
účet ČS, č.účtu: 6013203349/0800, VS 1, a to ve lhůtě 15 dnů ode uzavření této
smlouvy.

4.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

4.1

Práva a povinnosti kterékoli ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy nelze platně
postoupit na 3. subjekt bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 628 a
násl. zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby spory vzniklé
v souvislosti s touto smlouvou byly vyřešeny smírnou cestou. Nebude-li možné
dosáhnout mezi smluvními stranami smírného řešení, bude spor řešen věcně a místně
příslušným soudem České republiky.
Veškeré změny, doplňky a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou a
musí být podepsány.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce s platností originálu,
z nichž 1 vyhotovení obdrží dárce a 1 obdarovaný.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních
stran.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle,
nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu
porozuměly a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném
městskou části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné
označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato
smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových
stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §§ 504 a 2985 zák.
č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“
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4.7

Za dárce:

Za obdarovaného:

Ing. Lenka Alinčová
starostka

Mgr. Bc. Marek Košut
starosta

V Praze-Kunraticích dne 29.6.2021

V Moravské Nové Vsi dne

