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Krajský úřad 

Číslo dárce:  
Číslo obdarovaného:  
 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Dárce:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu: 882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz, 475657754 
(dále jen „dárce“)  

a 

Obdarovaný:  
Armáda spásy v České republice, z. s.  
Sídlo/Bydliště: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha 
Zastoupený: Janem Františkem Krupou 
IČ: 40613411 
DIČ: CZ 40613411 
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 265103574/0300 
Zástupce pro věcná jednání: Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb 
E-mail/telefon: jan_krupa@czh.salvationarmy.org, 251106424 
  
(výpis ze spolkového rejstříku  obdarovaného tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě ) 
(dále jen „obdarovaný“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

DAROVACÍ SMLOUVU: 
 

 
I. 

Předmět daru 
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Předmětem daru je peněžní částka ve výši 101.200,-  Kč (dále jako „dar“).  
 

II. 
Projevy vůle 

1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této 
smlouvě přijímá.  

2. Dárce přikazuje obdarovanému dar použít výhradně za účelem podpory Centra 
sociálních služeb v Jirkově pro azylové domy.  Obdarovaný se zavazuje, že dar užije 
pouze k účelu, k němuž byl darován.  

3. Pokud obdarovaný použije dar k jiným účelům, než přikazuje dárce, je obdarovaný povinen 
dar dárci vrátit v takové výši, která odpovídá výši, jež byla obdarovaným užita neoprávněně 
k jinému účelu, a to do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dárcem  obdarovanému 
po porušení příkazu obdarovaným. 

 

III.  
Ostatní ujednání 

1. Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet č. 265103574/0300 vedený u ČSOB, 
a to do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2. Obdarovaný poskytne dárci informaci o využití daru na stanovený účel, a to do 31. 12. 
2019. 

 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje usnesením č. ……………. ze dne...........  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.  

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření 
územních samosprávných celků. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží  1 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
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. Obdarovaný prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že uveřejnění v registru smluv provede dárce, který zároveň zajistí, aby informace o 
uveřejnění této smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky ID iacap5u / na 
e-mail: ustredi@armadaspasy.cz. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V. 
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Podpisy smluvních stran 

Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 

V …………….. dne ………………… 

 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Dárce 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman  
 

Obdarovaný 
Armáda spásy v České republice, z.s. 
Jan František Kroupa, národní ředitel 
sociálních služeb 
 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Výpis ze spolkového rejstříku   
 
 


