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OD 055/2021 :
Darovací smlouva I 1.

č. DAH/81/03/001186/2021 _l

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2055 a násL zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito

smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

zastoupené Mgr. Martinem Ježkem, MBA, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m.

Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s.. Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 5157998/6000

na

(dále

straně

jen „dárce“)

jedné

a

2. Česká republika - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

se sídlem Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

zastoupená MUDr. Zdeňkou lágrovou, pověřenou zastupováním ředitele

IČO:

bankovní

71009256

spojení: ČNB Banka 1

číslo účtu: 123 - 65825011/0710

(dále jen „obdarovaný”)

na

(společně

straně druhé

dálejen „smluvní strany”)

Článek I.

1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční prostředky ve výši 1.000.000,- Kč

(slovy: jeden milion korun českých), (dále jen „dar”) na odměny pro zaměstnance

Hygienické stanice hlavního města Prahy za mimořádné pracovní výkony v souvislosti s

řešením vysokého počtu pozitivních případů nemoci COVID-19 v Praze, a tím

zabezpečení maximální ochrany zdraví obyvatel hl. města Prahy.

2. Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí daru usnesením č. 2943 ze dne 29. 11. 2021. Tímto

se má toto právní jednání' za opatřené doložkou dle ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb.,

o hlavním městě Praze.

3. Darovanou částku poukáže dárce na účet obdarovaného do 20 dnů po nabytí účinnosti této

smlouvy.

Článek II.

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje sejej využít pouze k účelu uvedenému v ČI. I. odst. 1 této

smlouvy.



Článek III.

Obdarovaný se zavazuje:

a) vést odděleně evidenci poskytnutého daru, čerpání finančních prostředků účtovat

odděleně v účetní evidenci, popř. vést samostatný peněžní deník pro poskytnutý dar a

na požádání umožnit dárci kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k

tomuto účtování,

b) provést vyúčtování formou věcné zprávy o užití daru a předložit jej se soupisem faktur

a pokladních dokladů odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35,

110 00 Praha 1, nejpozději do 31. 12. 2022,

c) umožnit dárci v dohodnutém termínu ověření použití poskytnutého daru k účelu

uvedenému v Cl. I. odst. 1 této smlouvy a předložit na požádání veškeré podklady,

které to potvrzují,

d) vrátit dárci nejpozději do 31. 12. 2022 na výše uvedené číslo účtu nevyčerpanou část

daru, případně celý dar, jestliže obdarovaný použije dar v rozporu s ČI. I. odst. 1 této

smlouvy.

Článek IV.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, v souladu se

zákonem a nepříčí se dobrým mravům.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální

evidenci smluv (CES) vedené dárcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího

podpisu.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších

předpisů zajistí dárce.

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků k

této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.

7 Tato smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech o dvou stranách textu, z nichž obdarovaný

obdrží 1 stejnopis a dárce 4 stejnopisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti zveřejněním v registru smluv.
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