Darovací smlouva
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:

……………….
jako "dárce" na straně jedné
a
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, IČO
295841, zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem
jako "obdarovaný" na straně druhé
tuto

darovací smlouvu:
čl. I
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar …………….. Kč (slovy: …………..… korun českých), a to na
rozvoj kulturního života ve městě Žďár nad Sázavou.
čl. II
Obdarovaný finanční dar ve výši ………..… Kč (slovy: …………. korun českých) přijímá a zavazuje se použít
tento finanční dar k účelu, uvedeném v čl. I této smlouvy.
Ke stanovenému účelu bude tento finanční dar použit tak, že se obdarovaný zavazuje finanční prostředky,
získané v souladu s darovací smlouvou, společně s finančními prostředky obdarovaného, použít na úhradu
rekonstrukce budovy kina ve Žďáře nad Sázavou.
čl. III
Částka ……….... Kč (slovy: ………... korun českých) bude dárcem poukázána na účet obdarovaného
vedený u Komerční banky číslo účtu: 19-328751/0100, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů
ode dne podpisu této smlouvy, pod variabilním symbolem 426201 (při uvedení informace o daru na
jednotlivé sedačce), 426202 (při uvedení informace o daru na dvousedačce) nebo 426203 (při uvedení
informace o daru na boxu).
čl. IV
Variabilní ustanovení
Obdarovaný se zavazuje do 30ti dnů od ukončení druhého kola akce HLEDÁ SE KINOMIL (tedy nejpozději
do 29. 10. 2017) prezentovat informaci o poskytnutí daru formou cedulky na kinosecačce s označením
dárce. Tato cedulka bude na určeném sedadle umístěná po dobu 2 let ode dne umístění cedulky na
kinosedačku v Kině Vysočina.
Dárce si volí text na cedulce ve znění ……………………………………………….
čl. V
Dárce výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých údajů obdarovaným s ohledem na zákon č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Dárce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této
smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech
města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy,
tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas
je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené
osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Dárce si je zároveň vědom svých
práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dárce bere na vědomí, že obdarovaný je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o
registru smluv) a vnitřních předpisů obdarovaného, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru
smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom stejnopisu.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí a s tímto
souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 18. 7. 2017.

Ve Žďáře nad Sázavou dne …..

……………………………………….
za obdarovaného

………………………………………
za dárce

