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SMLOUVA O POSKYTNUTíVECNÉHO DARU
podle § 628 a násl. zákona č.40/1964., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1.

Nestlé Česko s.r.o.
se sídlem:
Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 - Modřany, PSČ143 20
IČ:
45799 504
DIČ:
CZ45799504
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c.,
vložka 10481
č.ú.:
1000437100/3500 vedený u ING Bank N.V.
zastoupená:
paní Katerinou Varbanchovskou-Hristovou, na základě plné moci
(dále jen "dárce")
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I.
Předmět smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí věcného daru dárcem na zdravotnické účely a na rozvoj a
provoz zdravotnického zařízení, které provozuje obdarovaný, a to ve všech jeho formách, bez
nároku na jakékoli protiplnění ze strany obdarovaného.
II.
Předmět daru
2.1.

Dárce se zavazuje darovat obdarovanému 1 kus pelíšku pro předčasně narozené děti
Neobed intesive a 1 kus deky Neobed, a to na zlepšení péče o předčasně narozené
děti.

2.2.

Smluvní strany shodně prohlašují, že pro účely této darovací smlouvy činí celková
hodnota věcného daru =4.000,- Kč (pelíšek Neobed intesive =3.500,- Kč a deka
Neobed =500,- Kč).

2.3.

Obdarovaný od dárce výše uvedený věcný dar (resp.slib věcného daru) prlJlma a
zavazuje se, že věcný dar použije v souladu s účelem, jak je vymezen v článku I. této
smlouvy.

III.
Předání a převzetí Daru
Osoba jednající jménem obdarovaného je oprávněna
jménem dárce je oprávněna věcný dar předat.

věcný dar převzít; osoba jednající

IV.
Závěrečná ustanovení
4.1.

Dárce i obdarovaný shodně prohlašuje že věcný dar určený touto smlouvou je
dárcem poskytován a obdarovaným přijímán na účel určený § 20 odst. 8 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po
jednom. Strany svými podpisy stvrzují, že rozumí jednotlivým ustanovením smlouvy a
souhlasí s jejím obsahem.

4.4.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu pročetly, že byla sepsána podle
jejich pravé, vážné svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za pro ně nápadně
nevýhodných podmínek.

Schvalovací doložka
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

S uzavřením této smlouvy mezi společností Nestlé Česko s.r.o. a Nemocnicí Jihlava,
příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru v podobě 1 pelíšku
pro předčasně narozené děti Neobed a 1 deky Neobed v hodnotě 4 000 Kč, vyslovil souhlas
Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání dne 22. 10. 2013, č.
….../34/2013/RK.

