
DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Čl. I. 

MANN+HUMMEL Service s.r.o. 
v zastoupení Ing. Richardem Auerem, jednatelem společnosti 
IČ: 27745686 
DIČ: CZ27745686 
se sídlem: Nová Ves č. 66, 675 21 Okříšky 
Bankovní spojení - č. ú.: 43-0208180207/0100, KB, a.s. pobočka Třebíč 
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 56179 
(dále jako dárce) 

 

a 

 

Gymnázium Třebíč 
Zastoupené RNDr. Alicí Burešovou, ředitelkou 
IČ: 60418435 
Bankovní spojení - č. ú.: 35-2898440297/0100 
Se sídlem: Masarykovo nám. 9/116, 674 01 Třebíč 
(dále jako obdarovaný) 
  

 

Čl. II. 

1. Dárce daruje obdarovanému jednorázovou částku ve výši 20 000 Kč, slovy: 
dvacettisíckorunčeských, na nákup dataprojektoru s příslušenstvím a pomůcek pro výuku 
cizích jazyků. 

Čl. III. 

1. Dárce se zavazuje, že dar převede na výše uvedený účet obdarovaného do 1 měsíce od 
podpisu smlouvy. 

2. Dárce má právo kontroly použití daru, zejména má právo seznámit se s účetní závěrkou a 
výroční zprávou obdarovaného; využije k tomu přednostně datového rozhraní Portálu 
příspěvkových organizací Kraje Vysočina, dostupné pod http://extranet.kr-
vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/41. 

3. Dárce prohlašuje, že na daru neváznou žádná práva třetích osob.  

 

Čl. IV. 

1. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se použít jej pouze k účelu, k němuž 
byl poskytnut (čl. II.).  

Čl. V. 

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřená po 
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují 
svým podpisem. 

3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. K nabytí daru udělil zřizovatel v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 
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rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předchozí písemný 
souhlas dne ………………………… usnesením č. ……………………………… 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 

 

V Nové Vsi dne ....................      V Třebíči dne ..................  

 

 

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

Ing. Richard Auer, jednatel společnosti                    RNDr. Alice Burešová, ředitelka 
MANN+HUMMEL Service s.r.o.   Gymnázium Třebíč 
 

 

………………………………………………. 
Daniela Vilhelmová, PR Specialist 
Společnost MANN+HUMMEL Service s.r.o 
 




