Krajský úřad
Číslo smlouvy dárce:
Č.j. dárce:

…………………….
…………………….

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Dárce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
Ing. Veronika Dařílková, referentka odboru životního
prostředí a zemědělství
darilkova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 165

(dále jen „dárce“)
a
Obdarovaný:
Obec/Město:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Obec Staré Křečany
Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
Františkem Moravcem, starostou obce
00261653
CZ00261653
Česká národní banka
číslo účtu: 94-4611431/0710
Květa Božiková, hlavní účetní
uctarna.krecany@volny.cz / 412 374 703

(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU:
I.
Předmět daru
Předmětem daru je peněžní částka ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých),
(dále jako „dar“).
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1.
2.
3.

4.
5.

II.
Projevy vůle
Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této
smlouvě přijímá.
Dárce daruje dar v souladu s rozpočtem Ústeckého kraje na rok 2022, který byl schválen
usnesením č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021.
Dárce určuje, že dar bude obdarovaným využit výhradně na činnosti spojené s intenzifikací
odděleného sběru komunálních odpadů a zajištění využití využitelných složek
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky a na informační a vzdělávací kampaně.
Obdarovaný se zavazuje, že dar využije pouze k účelu, k němuž byl darován.
Pokud obdarovaný použije dar k jiným účelům, než určuje dárce, je obdarovaný povinen
dar dárci vrátit v takové výši, která odpovídá výši, jež byla obdarovaným užita neoprávněně
k jinému účelu, a to do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení daru.

III.
Ostatní ujednání
1. Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet č. 94-4611431/0710 vedený u České
národní banky, a to do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
2. Dárce má právo způsob využití daru zkontrolovat.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

IV.
Závěrečná ustanovení
Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
usnesením ……………. ze dne …………. 2022.
Obdarovaný tímto potvrzuje, že o uzavření darovací smlouvy bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem obce Staré Křečany usnesením č. …………………… ze dne 27.6.2022.
Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží její elektronický originál.
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření
územních samosprávných celků.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

V.
Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetli,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne …………………

Ve Starých Křečanech dne ……………….

…………………………………………….
Dárce
Ústecký kraj

………………………………………………
Obdarovaný
Obec Staré Křečany
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