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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU Č. 2021-22
UZAVŘENÁ DLE § 353 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Nadace Leoše Janáčka
se sídlem: Krkoškova 763/45a, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 44965338
vedená v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. N 9

bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. ú. 2400672323/2010

tel.:
e-mail:
jednající PhDr. Stanislavem Tesařem, předsedou správní rady

(dále jen „nadace")
a

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
usnesením R8/191. schůze Rady města Brna ze dne 12. 1. 2022 je ve věcech smluvních, k jednám

oprávněna a podpisem smlouvy pověřena: Mgr. Kateřina Vodičková, vedoucí Odboru kultury MMB

tel.:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 5200247/0100

(dáie „beneficient")

Dále společně také „smluvní strany"
i

uzavírají na základě rozhodnutí správní rady nadace ze dne 26.11.2021 následující smlouvu:

Nadační příspěvek

(1) Nadace se podpisem: této smlouvy zavazuje poskytnout nadační příspěvek do veřejné sbírky
s názvem „Varhany! pw Brno" - Osvědčení vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č.

j.: JMK/135336/202Í.
(2) Nadačním příspěvkem podle této smlouvy se rozumí finanční částka 50 000,- Kč

(slovy padesát tisíc kjorun českých) - dále jen „Příspěvek".

(3) Nadace prohlašuje, ž,e je oprávněna Příspěvek poskytnout.

Základní povinnosti smluvních stran

(1) Nadace se zavazuje'poskytnout Příspěvek beneficientovi do 30 dnů od uzavření této smlouvy,
účet beneficienta uvedený v záhlaví této smlouvy s uvedením variabilníhoa to převodem na

symbolu 202122.
(2) Beneficient se zavazuje Příspěvek přijmout.



III.

Podmínky poskytnutí Příspěvku

(1) Příspěvek je poskytován pod podmínkou, že bude užit výlučně v souladu s účelem nadace, o kterém
beneficient prohlašuje, že se s ním seznámil ve sbírce listin nadace v nadačním rejstříku, a v souladu

s touto smlouvou.
(2) Příspěvek je poskytován na pořízení varhanního stroje pro připravovanou budovu Janáčkova

kulturního centra v Brně (JKC) a za účelem vybavení prostor JKC uměleckými díly v případě, že by

vybraná částka převyšovala pokryté náklady na pořízení varhanního stroje (tj. v případě zbývajících

finančních prostředků z veřejné sbírky po pořízení varhanního stroje). Umělecká díla budou souviset

s osobou či odkazem Leoše Janáčka. Nadací poskytnutá podpora naplňuje účel nadace dle čl. 34,

odst. 2, písm g) jejího Statutu.

IV.

Závěrečná ujednání

(1) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich vůli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz

toho k němu připojují svoje podpisy

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že beneficient jako povinný subjekt dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní smlouvu

v souladu s tímto zákonem.

(3) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv.

(4) Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z čehož dva stejnopisy obdrží nadace a dva stejnopisy

obdrží beneficient.

(5) Vztah z této smlouvy se řídí českým právem.
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Doložka: smlouva byla schválena na R8/191. schůzi RMB konané dne 12.1. 2022.
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PhDr. Stanislav Tesař,

předseda správní rady

nadace

Mgr. Kateřina Voriíčl^óvá,

vedoucí Odboru-kuItuw-iV!MB
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