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DAROVACÍ SMLOUVA
A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

JRD Development s.r.o.
Korunní 810/104, 101 00 Praha 10

IČ: 03964990, DIČ: C203964990
(Dárce)

DARUJE
Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš
IČ 00231142, DIČ: C200231142

(Obdarovaný)

NEPENĚŽITÝ DAR VE FORMĚ

ROUŠEK A RESPIRÁTORÚ

Za JRD Development s.r.o.

Za MČ Praha-Libuš

PŘEDMĚT DAROVACÍ SMLOUVY
Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému nepeněžitý dar specifikovaný v Příloze 1

této Smlouvy.
Obdarovaný uvedený dar přijímá do svého majetku výhradně pro využití v rámci řešení
nouzového stavu způsobeného pandemií koronaviru:

pro ochranu zdraví svých

pracovníků, klientů a dalších osob spojených se svým předmětem činnosti.

Obdarovaný se zavazuje zajistit, že dar bude využit výhradně pro účely výše zmíněné účely
a nebude jej prodávat dalším stranám.
Obdarovaný prohlašuje, že je mu znám stav daru a že ho přijímá, jak stojí a leží.
Obdarovaný dále prohlašuje, že byl seznámen s funkčností daru a že dar je vhodný a
upotřebitelný pro výše uvedený účel. Na dar se nevztahuje záruka.
Dárce nenese žádnou právní odpovědnost za využití daru.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení §1740 a ustanovem’ §1798 až §1800
(uzavření smluv adhezním způsobem) Občanského zákoníku.
Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na
vymahatelnost nebo platnost ostatních ustanovenítéto Smlouvy. V případě, že se některé
ustanovení této Smlouvy stane neplatným, dohodnou se Smluvní strany na právně
přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Smlouvy, jež pozbyla
platnosti.
Smlouva, stejně jako nesmluvní závazky vyplývající ze Smlouvy, se řídí právem České
republiky. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé na základě této Smlouvy
budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky, s místní příslušností podle sídla
Dárce.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení Smlouvy.
10. Tato Smlouva nahrazuje veškeré písemné, nebo ústní dohody mezi Smluvními stranami,
týkající se předmětu této Smlouvy.
11. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
12. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš.
13. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha—Libuš 6.142. /2020 ze dne ..........
2020

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE DARU:
PŘEDMĚT DARU

POČET KS

HODNOTA DARU (Kč)

ROUŠKA

200

2400,-Kč

RESPIRÁTOR

100

4500,- Kč

