
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí daru č. 12/2015 

 
Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 5/04-4) ze dne 29. 04. 2015 a dle § 85 odst. c 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o poskytnutí finančního daru.   

 

1/ Město Nová Role 

Charitativní fond Nová Role 

č. účtu: 107-9826440257/0100 

variabilní symbol: 090217 

Sídlo: Městský úřad Nová Role 

IČO: 00254819 

DIČ: CZ00254819  

Zastoupené: Jitka Pokorná - starostka  

Tel: 353 176 311 

E-mail: mesto@novarole.cz 

/dále jen poskytovatel/  

 

a  

2/ Jindřich Svoboda 

 nar. 17. 02. 2009, bytem Svobodova 105, Nová Role 362 25 

zastoupený zákonnými zástupci: 

Matka:Kamila Hlebová, nar. 30. 01. 1977, bytem Svobodova 105, Nová Role 362 25 

Otec: Jindřich Svoboda, nar. 05. 07. 1974, bytem Svobodova 105, Nová Role 362 25 

č.účtu: 1426791043/0800 

/dále jen příjemce daru/ 

 

uzavírají spolu tuto: 

 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního daru z charitativního 

fondu města Nová Role 

 

Článek I. 

Účel daru 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru z charitativního fondu města Nová Role 

za účelem úhrady výdajů spojených s léčbou závažného onkologického onemocnění. 

 

1. Darem se poskytuje finanční částka  Kč=176 000,-- , 

slovy:=jednostosedmdesátšesttisíckorunčeských= ve prospěch zákonných zástupců nezletilého 

Jindřicha Svobody. 

 

2. Dar je poskytnut z charitativního fondu města Nová Role, za účelem úhrady výdajů spojených 

s léčbou závažného onkologického onemocnění nezletilého. Jedná se o částku přijatých účelových 

darů do fondu města od fyzických a právnických osob pod vyhlášeným variabilním symbolem. 

 

3. Příjemce dar přijímá a zavazuje se, že bude dar používat na svou vlastní zodpovědnost, v 

souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.  

 



4. Poskytnutí daru je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).  

5. Dar je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni 

všechna ustanovení tohoto zákona.  

 

6. Dar je slučitelný s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to pravidla pro 

poskytnutí těchto podpor nevylučují.  

 

Článek VII. 

Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních 

stran nebo odstoupením.  

 

2. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se, že přijatý věcný dar použije pouze pro svoji spolkovou 

činnost.  

 

4. Odstoupení od smlouvy má za následek, že obdarovaný vrátí dar dárci a nemůže se jej platně 

domáhat. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy poté, co dotaci poukázal, postupuje příjemce 

podle čl. VI odst. 3 této smlouvy.  

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem poskytovatele 

oprávněn pověřený zaměstnanec úřadu města Nová Role Kateřina Černá, Dis. – vedoucí EO.  

Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této smlouvě a na odstoupení od této smlouvy.  

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

 

3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran.  

 

4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro poskytovatele a 

druhé pro příjemce (každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení).  

 

6. Smluvní strany prohlašují, že jim je známo, že dárce má možnost kontroly využití  použití daru 

je příjemci jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že tato pravidla dotačního programu bude při 

realizaci činnosti dodržovat.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

8. Příjemce (a zřizovatel) svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této 

smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.  

V Nové Roli 13. května 2015 

 

zástupce žadatele ……………………    starostka města………………… 



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí daru č. 12/2015 

 
Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 9/04-1) ze dne 11. 11. 2015 a dle § 85 odst. c 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o poskytnutí finančního daru.   

 

1/ Město Nová Role 

Charitativní fond Nová Role 

č. účtu: 107-9826440257/0100 

variabilní symbol: 090217 

Sídlo: Městský úřad Nová Role 

IČO: 00254819 

DIČ: CZ00254819  

Zastoupené: Jitka Pokorná - starostka  

Tel: 353 176 311 

E-mail: mesto@novarole.cz 

/dále jen poskytovatel/  

 

a  

 

2/ Jindřich Svoboda 

 nar. 17. 02. 2009, bytem Svobodova 105, Nová Role 362 25 

zastoupený zákonnými zástupci: 

Otec: Jindřich Svoboda, nar. 05. 07. 1974, bytem Svobodova 105, Nová Role 362 25 

č.účtu: 1426791043/0800 

/dále jen příjemce daru/ 

 

uzavírají spolu tento: 

 

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 13. 5. 2015 o poskytnutí 

finančního daru z charitativního fondu města Nová Role 

 

Článek I. 

Účel daru 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru z charitativního fondu města Nová Role 

za účelem úhrady výdajů spojených s léčbou závažného onkologického onemocnění. 

 

1. Darem se poskytuje finanční částka  Kč=44 000,-- , slovy:=čtyřicetčtyřitisíckorunčeských= ve 

prospěch zákonných zástupců nezletilého Jindřicha Svobody. 

 

2. Dar je poskytnut z charitativního fondu města Nová Role, za účelem úhrady výdajů spojených 

s léčbou závažného onkologického onemocnění nezletilého. Jedná se o částku přijatých účelových 

darů do fondu města od fyzických a právnických osob pod vyhlášeným variabilním symbolem za 

II. pololetí roku 2015. 

 

3. Příjemce dar přijímá a zavazuje se, že bude dar používat na svou vlastní zodpovědnost, v 

souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.  

 

4. Poskytnutí daru je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).  



5. Dar je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni 

všechna ustanovení tohoto zákona.  

 

6. Dar je slučitelný s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to pravidla pro 

poskytnutí těchto podpor nevylučují.  

 

Článek VII. 

Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních 

stran nebo odstoupením.  

 

2. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se, že přijatý věcný dar použije pouze pro svoji spolkovou 

činnost.  

 

4. Odstoupení od smlouvy má za následek, že obdarovaný vrátí dar dárci a nemůže se jej platně 

domáhat. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy poté, co dotaci poukázal, postupuje příjemce 

podle čl. VI odst. 3 této smlouvy.  

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem poskytovatele 

oprávněn pověřený zaměstnanec úřadu města Nová Role Kateřina Černá, Dis. – vedoucí EO.  

Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této smlouvě a na odstoupení od této smlouvy.  

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

 

3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran.  

 

4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro poskytovatele a 

druhé pro příjemce (každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení).  

 

6. Smluvní strany prohlašují, že jim je známo, že dárce má možnost kontroly využití  použití daru 

je příjemci jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že tato pravidla dotačního programu bude při 

realizaci činnosti dodržovat.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

8. Příjemce (a zřizovatel) svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této 

smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.  

V Nové Roli 13. prosince 2015 

 

zástupce žadatele ……………………    starostka města………………… 


