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DAROVACÍ SMLOUVA  
Č.j. dárce MJ-SML/0311/2022 

č.j. obdarovaného HSOL- 1457-1/2022 
uzavřená podle § 2055 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, 790 01 Jeseník, IČ: 00302724 
Zastoupené starostkou Mgr. Zdeňkou Blišťanovou 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX 
(dále jen dárce) 
 
a  
 
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,  
se sídlem v Olomouci, Schweitzerova 91, PSČ 779 00, IČ: 70885940 
Zastoupená ředitelem plk. Ing. Karlem Koláříkem  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX 
(dále jen obdarovaný)  
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru obdarovanému ve výši 100 000,- Kč 
(Jednostotisíckorunčeských), schváleného usnesením Zastupitelstva města Jeseník č. 660 ze 
dne 17.2.2022, na pořízení záchranářského čelního nakladače včetně příslušenství. 

2. Dárce se zavazuje vyplatit dar na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy 
nejpozději do deseti dnů po podpisu smlouvy. 

3. Dar podle předchozího bodu je obdarovaný oprávněn použít výhradně k úhradě výdajů na 
pořízení záchranářského čelního nakladače včetně příslušenství. 

 
 

III. Závazky obdarovaného 
 

1. Obdarovaný se zavazuje:  
a. Uvést Město Jeseník jako dárce na propagačních materiálech, publikacích, webu apod. 

Obdarovaný je oprávněn při propagaci akce použít znak města, případně logo města. 
b. Použít dar jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 1. 1. 2022 do 30. 12. 2022 za 

účelem realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.  
c. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití daru. 
d. Neprodleně oznámit dárci změnu adresy nebo změnu osob oprávněných jednat jménem 

obdarovaného. 
e. Dar nebo jeho část, použitý v rozporu s touto smlouvou vrátit do 30. 12. 2022 na účet č. 

XXXXXXXXXX. 
2. Obdarovaný  nesmí poskytovat prostředky z daru jiným osobám, pokud se nejedná o přímou 

úhradu nákladů spojenou s realizací, na kterou byl dar poskytnut. 
3. Obdarovaný prohlašuje, že dar za výše uvedených podmínek přijímá. 
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IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními § 2055 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.  

3. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky. 
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

5. Uveřejnění zajistí dárce nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy. Dárce sdělí informaci o 
uveřejnění smlouvy obdarovanému. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že její obsah 
odpovídá shodným, svobodným a vážně myšleným projevům vůle. 

 
 
 
 
V Jeseníku dne 20.4.2022                                        V Olomouci dne 21.4.2022 
 
 
 
 
 
………………………………………..                      ………………………….…… 
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová         plk. Ing. Karel Kolářík 
            starostka                                ředitel 
                                                                               

 


