Darovací smlouva a smlouva o spolupráci
uzavřená podle § 2055, § 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. město Trutnov,
IČ: 00278360,
se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01, Trutnov,
zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem
č.ú. 124601/0100 , vedený u Komerční banky, a.s.
(dále jen „dárce“ či „město“)
a
2. Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.,
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl N,
vložka 488

IČ: 07536194
se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01, Trutnov
zastoupený MUDr. Alenou Kopeckou, předsedkyní správní rady nadačního fondu
č.ú. 115- 8108370237/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
(dále jen „obdarovaný“ či „nadační fond“)

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce, stanovení práv a povinností města a
nadačního fondu směřující k podpoře nadačního fondu, jehož účelem je peněžní a věcná
podpora zdravotnického zařízení, které poskytuje zdravotní péči v Trutnově, podpora
vzdělávání v oblasti zdravotní péče v Trutnově a podpora stipendijních programů pro
studenty lékařských i nelékařských oborů.
2. Podpora města spočívá v poskytnutí finančních prostředků dle aktuálního počtu obyvatel
města Trutnova v příslušném kalendářním roce a dále ve spolupráci s činností nadačního
fondu, zejména administrací stipendijních programů.
3. Konkrétní podmínky realizace spolupráce, které neplynou z této smlouvy, budou
předmětem separátních dohod.

II.
Dar
1. Dárce se zavazuje vždy nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku darovat
obdarovanému částku ve výši 2,- Kč (slovy dvě koruny české) za každého obyvatele,
který má nahlášený trvalý pobyt v Trutnově k 01.01. příslušného kalendářního roku.

2. Obdarovaný prohlašuje, že uvedený dar přijímá a zavazuje se poskytnutou částku použít
pouze k účelu, k němuž byl nadační fond zřízen.
3. Darování výše zmíněné částky bude realizováno tak, že dárce předmětný finanční obnos
zašle na účet obdarovaného č.ú. 115-8108370237/0100 vedený u Komerční banky, a.s. a
to nejpozději do 31.03. v příslušném kalendářním roce, včetně písemného prohlášení, ve
kterém dárce uvede skutečný počet obyvatel k příslušnému datu.

III.
Spolupráce
1. Město Trutnov se zavazuje poskytnout bezplatně nadačnímu fondu součinnost
při administraci stipendijních programů, která spočívá mimo jiné ve finanční odměně
tajemníka nadačního fondu, v nákladech na poštovné a spotřební materiál (tonery, papír,
kancelářské potřeby atd.).
2. Nadační fond se zavazuje zveřejnit logo a znak města Trutnova na webových stránkách
nadačního fondu, v případě tisku reklamních materiálů je nadační fond povinen uvést
logo a znak města na těchto materiálech.

IV.
Závěrečná ujednání
3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2021.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smlouva je uzavřena ve dvou
vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv; tento souhlas je dáván po celou dobu, po kterou bude tato
smlouva v registru zveřejněna. Zveřejnění v registru smluv zajistí město.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
7. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Obě
smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým vlastnoručním
podpisem.
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8. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Trutnova usnesením č. ........... dne
............

V Trutnově dne ……………

……………………………………..
město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta

V Trutnově dne …………..

…………..….……………………
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.
MUDr. Alena Kopecká, předsedkyně správní rady
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