Darovací smlouva

Smluvní strany:
Identifikační údaje dárce – dbát na dostatečnou určitost zejména u fyzických osob vč. data
narození
(dále jen „dárce“)
a
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Zastoupena:
Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA - ředitelem
Adresa:
Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov
Bankovní spojení:
MONETA Money Bank a.s., č.ú. 182-401202834/0600,
IČO:
00511951
DIČ:
CZ00511951
(dále jen „obdarovaný“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2055 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, darovací smlouvu tohoto znění:

I.
Dárce daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši ……………………Kč (slovy: ……………..) a
obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.
II.
Dar bude poskytnut bezúplatným převodem (v hotovosti) ……………………… do ……. ode dne
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
III.
Dárce poskytuje dar jako neúčelový, tj. bez bližšího určení jeho využití, které ponechává na
volné úvaze obdarovaného.
IV.
1.
Darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každému z účastníků této
darovací smlouvy náleží jeden stejnopis.
2.

Smluvní strany prohlašují, že tato darovací smlouva byla uzavřena na základě jejich

svobodné a vážné vůle a nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu
uzavření.
3.
Dárce prohlašuje, že v době uzavření darovací smlouvy není v péči obdarovaného ani
jinak nepřijímá jeho služby ve smyslu ust. § 2067 občanského zákoníku.
4.

Darovací smlouva je uzavírána písemně a lze ji měnit pouze písemnou formou.

V.
Zřizovatelem obdarovaného je Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. V
souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Kraj Vysočina předchozí souhlas s uzavřením
této darovací smlouvy prostřednictvím čl. 2 odst. 2 písm. a) Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných
Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. 3. 2019, schválených usnesením Zastupitelstva Kraje
Vysočina č. 0117/20/2019/ZK.

V ……………….dne ………………

V …………dne ………………

……………………………………………..

……………………………………………..

Dárce

Obdarovaný

