Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.06.2021
Darovací smlouva počítačka mincí
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - darovací smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Česká spořitelna, a. s., se na město Kuřim obrátila s nabídkou věcného daru - Počítačky mincí CP 11.
Obvyklá cena tohoto daru je 6.185 Kč. Jelikož by se takový dar hodil při počítání hotovosti na
pokladně města, je navrhováno dar přijmout. Od ČS jsme již v letošním roce obdrželi darem počítačku
bankovek.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na přijetí věcného daru - počítačky mincí, s Českou spořitelnou, a. s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, IČO 45244782.
Termín plnění: 28.06.2021
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vytvořeno 11.06.2021 13:18:55
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ČS Vyhrazené

Česká spořitelna, a.s.
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČ: 45244782
DIČ: CZ699001261
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1171
bankovní spojení: č.ú.: 120088-34200166/0800
(dále jen „dárce“)
A
obdarovaný
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají tuto

Darovací smlouvu
(dále jen „smlouva“)

I.
Preambule
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto níže uvedených movitých věcí:
(dále jen „věcný dar“)
Počítačka mincí CP 11
Výrobní číslo 12319

Obvyklá cena věcného daru 6.185,-Kč

ČS Vyhrazené

II.
Předmět smlouvy
1. Dárce daruje věcný dar obdarovanému pro využití ………………….., a obdarovaný
dar přijímá.

III.
Prohlášení a závazky smluvních stran
1.
Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se stavem věcného daru, který je předmětem
této smlouvy a že jej v tomto stavu přijímá do svého vlastnictví.
2.
Veškeré případně vzniklé náklady spojené s odstraněním zjištěných či následně
vzniklých závad nese obdarovaný.
3.
Případné náklady vynaložené v souvislosti s touto smlouvou (např. doprava, instalace)
jdou k tíži obdarovaného.
4.
Nedílnou součástí této smlouvy je protokol o převzetí věcného daru.

IV.
Strany sjednávají, že dárce má právo odstoupit od této smlouvy, pokud obdarovaný nevyužije
věcný dar k účelu stanovenému v článku II. této smlouvy. V takovém případě nemá
obdarovaný nárok na vrácení nákladů, které vynaložil v souvislosti s převzetím daru.

V.
Ostatní ujednání
Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy a jejich
vzájemnou spolupráci při jejím naplňování, budou zajišťovat svými pověřenými zástupci, a to
pan Martinou Kobzovou za dárce a pan ……………………. za obdarovaného. Smluvní
strany jsou oprávněny pověřené zástupce změnit, tato změna je pro obě smluvní strany
závazná poté, co jim bylo doručeno písemné oznámení o této změně.

VI.
Závěrečná ustanovení
1.
Tato smlouva vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

ČS Vyhrazené

Dne :
za Českou spořitelnu, a.s.

Za Město Kuřim

Martina Kobzová
Property specialista

…………………………………..

Michal Biolek
Property specialista

ČS Vyhrazené

PROTOKOL O PŘEVZETÍ VĚCNÉHO DARU
Na základě darovací smlouvy mezi Českou spořitelnou, a.s. a Městem Kuřim bylo předáno:

POČÍTAČKA Mincí CP 11
Výrobní číslo 12319

Kuřim dne……………………..
za Českou spořitelnu, a.s.

za Město Kuřim

Kobzová Martina
………………………….

………………………………………

