DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 628 a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Statutární město Pardubice
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ:
00274 046
DIČ:
CZ00274 04
zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města
jako „dárce“ na straně jedné
a
KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s.
se sídlem Pardubice, Rokycanova 2654, PSČ 530 02,
IČ:
22690069
DIČ:
CZ22690069
registrované jako občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR od 18. 12. 2007
jehož jménem jedná: p. Milan Pešek, předseda sdružení
jako “obdarovaný“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu
I.

Předmět smlouvy

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem použité počítačové techniky v počtu 4 ks, sestávající
z 4 PC HP dx6120MT P4-530.
2. Dárce prohlašuje, že zůstatková cena tohoto drobného dlouhodobého hmotného majetku
v podobě použité počítačové techniky blíže popsané v odst. 1 tohoto článku smlouvy činí ke dni
podpisu této smlouvy 0,- Kč. Pořizovací ceny jednotlivých PC jsou 11.888,10 Kč. Na základě
rozhodnutí ústřední inventarizační komise dárce ze dne 10.9.2013 se jedná o neupotřebitelný
movitý majetek.
3. Dárce tímto přenechává bezplatně obdarovanému jako dar použitou počítačovou techniku blíže
popsanou v odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále jen „dar“) a obdarovaný prohlašuje, že tento dar
přijímá a do svého vlastnictví jej převzetím přejímá.
4. Obdarovaný prohlašuje, že si je vědom toho, že předmětem darování je výhradně technické
počítačové vybavení (tj. hardware) blíže specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nikoliv
programové počítačové vybavení (tj. software).
5. Obdarovaný prohlašuje, že byl řádně seznámen se skutečným stavem daru.

6. S poskytnutím daru nespojuje dárce žádné další požadavky vůči obdarovanému.

II. Místo a čas převzetí daru
1. Smluvní strany se dohodly, že místem předání a převzetí daru je provozovna obdarovaného, tj.
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2605, PSČ 53002.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že převzetí daru se uskuteční do 10 dnů po podpisu této
smlouvy. Okamžikem převzetí daru přechází vlastnické právo k daru z dárce na obdarovaného.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě strany
obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně číslovaným dodatkem, který
musí být podepsán smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne:

……………………………………………
dárce

………………………………………….
obdarovaný

