Královéhradecký kraj
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
/dále jen dárce/
a
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
zastoupený: Mgr. Petrem Horčičkou, ředitelem školy
se sídlem: Komenského 399, 541 01 Trutnov
IČ: 64201180
/dále jen obdarovaný/
uzavřely dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a usnesení
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. -ČÍSLO USNESENÍ- ze dne -DATUM- tuto

DAROVACÍ SMLOUVU:

I.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením č. -ČÍSLO USNESENÍ- ze dne DATUM- poskytnutí daru skládajícího se z:
Hardware pro virtuální učebnu
 Tablet PC - Dell Inspiron 13z – 18 988,53 Kč
 Smart TV - LG 65UK6300MLB – 21 842,92 Kč
Přírodovědný software a školení pro virtuální učebnu
 Zelená učebna/Oranžová učebna – 84 700,00 Kč
Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu
 Školní tabule výsuvná do stran pro popis zasucha stíratelnými fixy, za níž je umístěna
televize – 18 678,00 Kč
v celkové hodnotě 144 209,45 Kč (dále jen „dar“).
Základní škola má předmět daru vypůjčen do 31. 12. 2020 na základě smlouvy o výpůjčce
z 13. 12. 2018. Účelem této výpůjčky je podpora přírodovědného vzdělávání realizovaná
v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
v Královéhradeckém kraji I s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 (dále
jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.

II.
Dárce na základě této smlouvy daruje dar obdarovanému. Obdarovaný dar přijímá
a prohlašuje, že převzal předmět daru. Obdarovaný nabývá dar do svěřeného majetku
ve smyslu § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Obdarovaný zajistí náležitou ochranu předmětu daru a péči o něj.
Obdarovaný se zavazuje zajistit efektivní využívání daru ve vzdělávacím procesu primárního
anebo sekundárního vzdělávání a jeho umístění v prostorech obdarovaného.
V případě potřeby obdarovaný umožní využití daru k přírodovědnému vzdělávání dalším
školám a vzdělávacím zařízením.
Obdarovaný je povinen umožnit provedení kontroly majetku a všech dokladů vztahujících se
k němu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich
zmocněncům, a to do 31. 12. 2033. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad,
Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány nebo osoby oprávněné k
výkonu kontroly.
III.
Tato darovací smlouva se vyhotovuje v čtyřech výtiscích, z nichž dárce obdrží 2 a obdarovaný
2 vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne ……………

…………………………………………
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

V Trutnově dne …………….

……………………………………………
Mgr. Petr Horčička
ředitel školy

