DAROVACÍ SMLOUVA
Královéhradecký kraj
zastoupený
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
se sídlem
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:
70889546
DIČ:
CZ 70889546
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Hradec Králové
číslo účtu:
78-7544530247/0100
(dále jen „dárce“)
a
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
zastoupená
Mgr. Petrem Horčičkou, ředitelem
se sídlem
Komenského 399, 541 01 Trutnov
IČ:
64201180
DIČ:
CZ 64201180
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Náchod
číslo účtu:
2573403359/0800
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů tuto darovací smlouvu:

I.
1.

Na základě usnesení vlády České republiky č. 219 ze dne 15. března 2020, č. 276 ze dne
23. března 2020, č. 416 ze dne 14. dubna 2020 a č. 422 ze dne 17. dubna o přijetí krizového
opatření určil hejtman Královéhradeckého kraje školy a školská zařízení na území
Královéhradeckého kraje, které po dobu trvání nouzového stavu vykonávaly nezbytnou péči
o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů,
obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci
ozbrojených sil, zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů
zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce, poskytovatelů sociálních služeb, Úřadu
práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního
zabezpečení, v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém
úřadu anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
zařízení, a to bez ohledu na to, zda byly tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského
zařízení.

2.

Dárce poskytuje jednorázový finanční dar ve výši 13 312,00 Kč (slovy:
třinácttisíctřistadvanáctkorunčeských) obdarovanému na pokrytí nákladů za stravování
poskytované bezplatně dětem v rámci výkonu péče uvedené v odst. 1 tohoto článku.

3.

Uvedená částka není poskytována v režimu de minimis dle nařízení Komise ES
č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES
na podporu de minimis (Ústřední věstník Evropské unie L 379, 28. 12. 2006).

4.

Obdarovaný prohlašuje, že tento finanční dar přijímá.
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II.
1.

Dárce se zavazuje poukázat obdarovanému finanční dar uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy
prostřednictvím účtu zřizovatele, tj. Města Trutnov, č. ú. 94-2429601/0710, IČ: 00278360,
DIČ: CZ00278360 bez zbytečného odkladu poté, co bude přijetí daru schváleno příslušným
orgánem města.

2.

Dárce, oprávněný k poskytnutí finančního daru z vlastních prostředků, uvolňuje finanční částku
dle čl. I. odst. 2 této smlouvy v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje
RK/26/1374/2020 ze dne 24. 8. 2020 dle ust. § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3.

Dárce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž základě
byl dar poskytnut, byly neúplné nebo nepravdivé.

5.

Obdarovaný se zavazuje dar přijmout.

III.
1.

Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

3.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

4.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdarovaný obdrží jeden a dárce dva
stejnopisy.

5.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Hradci Králové dne

..........................................................
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman
za dárce

V Trutnově dne

........................................................
Mgr. Petr Horčička
ředitel
za obdarovaného
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