DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2055 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Statutární město Pardubice
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČO: 00274 046
DIČ:
CZ00274046
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
jako „dárce“ na straně jedné
a
Péče o duševní zdraví, z.s.
se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
IČO: 64242218
zastoupené MUDr. Petr Hejzlarem, ředitelem organizace
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 (dále jen
„dar“), a to dle bližší specifikace uvedené v odstavci 2 tohoto článku této smlouvy.
2. Dárce prohlašuje, že zůstatková cena tohoto ostatního drobného dlouhodobého hmotného
majetku v podobě použité počítačové techniky blíže popsané v tomto odstavci tohoto článku této
smlouvy činí ke dni podpisu této smlouvy 0,- Kč. Pořizovací ceny jednotlivých komponent byly
následující:
Inventární číslo
MAPAH00034DE
MAPAH00034KF
MAPAH00034CJ
MAPAH000IJHI

Označení
PC
PC
PC
PC

Cena (Kč)
2 541,00
2 541,00
2 541,00
2 541,00

Rok poříz.
2014
2014
2014
2014

Na základě rozhodnutí ústřední inventarizační komise dárce ze dne 17.06.2021 se jedná o jím
neupotřebitelný movitý majetek.
3. Dárce prohlašuje, že mu není známa žádná překážka, která by bránila v převodu vlastnického
práva k předmětu daru.

4. Dárce se zavazuje převést bezplatně, tj. bez nároku na jakékoliv protiplnění, obdarovanému jako
dar vlastnické právo k použité počítačové technice blíže popsané v odst. 1 a 2 tohoto článku této
smlouvy a obdarovaný prohlašuje, že tento dar přijímá a do svého vlastnictví jej převzetím
přejímá.
5. Obdarovaný prohlašuje, že si je vědom toho, že předmětem darování je výhradně technické
počítačové vybavení (tj. hardware) blíže specifikované v odst. 1 a 2 tohoto článku této smlouvy,
nikoliv programové počítačové vybavení (tj. software).
6. Obdarovaný prohlašuje, že byl řádně seznámen se skutečným stavem daru.
7. Smluvní strany prohlašují že v souvislosti s poskytnutím daru nebudou vůči sobě navzájem
uplatňovat žádné další nároky, podmínky či požadavky.

II. Místo a čas převzetí daru

1. Smluvní strany se dohodly, že místem předání a převzetí daru je pracoviště dárce, tj. Pardubice,
Štrossova 44, PSČ 53021.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že k fyzickému předání a převzetí daru dojde mezi smluvními
stranami do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Okamžikem převzetí daru přechází vlastnické právo
k předmětu daru z dárce na obdarovaného.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nemá tato
skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564
občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu
jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
5. 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.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

V Pardubicích dne:
Dárce:

……………………………………………
Ing. Martin Charvát
Primátor

Obdarovaný:

………………………………………….
MUDr. Petr Hejzlar
ředitel organizace

