Evidenční číslo smlouvy: KK02183/02019

DAROVACÍ SMLOUVA
Smluvní strany:
Karlovarský kraj
Sídlo:
Identifikační číslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
70891168
CZ70891168
Ing. Janem Burešem, členem Rady Karlovarského kraje

Datová schránka:
siqbxt2
Administrující odbor: odbor investic a správa majetku
(dále jen „dárce“)
a
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Adresa sídla:
Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary
Identifikační číslo:
71009281
neplátce DPH
Právní forma:
organizační složka státu
Zastoupená:
Ing. Lenkou Petrákovou, ředitelkou
Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:
Datová schránka:
t3jai32
(dále jen „obdarovaný“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Darovací smlouvu
podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I.
Dárce je veřejnoprávní korporací zřízenou zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek
stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
II.
Obdarovaný je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
ve znění pozdějších předpisů, který může hospodařit s majetkem státu ve smyslu zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. Organizační složka státu hospodaří
s mimorozpočtovými zdroji, kterými jsou mimo jiné peněžité dary na základě právního aktu, kterým
byly poskytnuty.
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III.
Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční hotovost ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc
korun českých). Dar podle této smlouvy je poskytován pro účely programu na podporu zdravotnické
osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění. Dar bude čerpán pro program „Hrou proti AIDS“
u žáků ve školských zařízeních Karlovarského kraje. Obě smluvní strany se dohodly, že dar nelze čerpat
k jinému účelu.
IV.
Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá, a to do své výlučné dispozice, do mimorozpočtových prostředků
– rezervního fondu.
V.
Obě smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že výše uvedená finanční částka, která je předmětem této
smlouvy, bude předána obdarovanému formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce
uvedený výše v této smlouvě. Platba bude opatřena variabilním symbolem 1994435003.
VI.
Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně a s podpisem obou smluvních
stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech originálních vyhotoveních, z nichž jedno obdržel
obdarovaný a dvě dárce. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají po vzájemném projednání a se
svobodnou vůlí, nikoliv pod nátlakem, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže své
vlastnoruční podpisy. O poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy rozhodla v souladu s
ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 643/05/19 ze dne 20.05.2019.

V Karlových Varech dne 22.07.2019

V Karlových Varech dne 8.07.2019

---------------------------------------------

----------------------------------------------

za dárce

za obdarovaného

Za správnost: Jitka Lapešová
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