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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DARU Č...........
UZAVŘENÁ DLE § 2055 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Komunistická strana Čech a Moravy
Politických vězňů 1531/9,111 21 Praha 1
00496936
MV ČR č. j. VSP/1-3076/90

Mázev
se sídlem:
IČO:

vedená v rejstříku
bankovní spojení:
tel.:
e-mail:
jednající/zastoupený (á) Martinem Říhou, předsedou MěV KSČM, Křenová 67, 602 00 Brno

RSDr. Alešem Růčkou, politickým pracovníkem MěV KSČM v Brně
bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č. ú. 523 1/0100
telefon

(dále jen „dárce")
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 R8/207. schůze Rady města Brna ze dne 16. 3. 2022 je ve věcech smluvních, k jednání
oprávněna a podpisem smlouvy pověřena: Mgr. Kateřina Vodičková, vedoucí Odboru kultury MMB

tel.: e-mail:
ban Komerční banka, a. s., č. ú.: 5200247/0100

(dáie „obdarovaný")

dále1 také „smluvní strany"

uzavírají na základě rozhodnutí MěV KSČM v Brně ze dne 4.10. 2021 o poskytnutí daru následující

smlouvu:

: f

i: Dar
: !•

(1) Dárce se podpiserrftěto smlouvy zavazuje poskytnout dar do veřejné sbírky s názvem „Varhany
pro Brno" - Osvědčení vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. j.:
JMK/135336/2021. i;

(2) Darem podle této smlouvy se rozumí finanční částka ve výši 5 000,- Kč
(slovy pět tisíc korun českých) - dále jen „dar".

(3) Dárce prohlašuje, žei je oprávněn dar poskytnout.

II.

Základní povinnosti smluvních stran

(1) Dárce se zavazuje poskytnout dar obdarovanému do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy,
a to převodem na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy s uvedením variabilního

symbolu 202122.
(2) Obdarovaný se zavazuje dar přijmout.



III.

Podmínky poskytnutí daru

{1) Dar je poskytován pod podmínkou, že bude užit výlučně v souladu s účelem veřejné sbírky dle této

smlouvy a v souladu s touto smlouvou.
(2) Dar 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).

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 obdarovaný je povinen při nakládání s veřejnými prostředky
dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění poz-

dějších předpisů (zejména § 9 odst. odst. 2 zákona).

(3) Smluvní strany berou na vědomí ust. § 24 odst. 5 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (informovat příjemce výtěžku sbírky, že
„povinnosti prokázat příslušnému krajskému úřadu, zda a jakým způsobem byl využit čistý výtě-
žek sbírky, má na vyžádání příslušného krajského úřadu i ten, v jehož prospěch sbírka byla koná-

na".

[4] Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem doručení smlouvy

druhé smluvní straně.

(5) Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z čehož dva stejnopisy obdrží dárce a dva stejnopisy

obdrží obdarovaný.

Doložka: smlouva byla schválena na R8/207. schůzi RMB konané dne 16. 3. 2022.
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