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Smlouva č: ............

Darovací smlouva

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Čl. 1

Smluvní strany

Hyundai Motor Czech s.r.o.

se sídlem: Siemensova 2717/4, 155 00, Praha 5

IČ: 28399757, DIČ: CZ28399757

Zastoupená: Sun Yyong Hwang, jednatel

zapsanou u Městského soudu V Praze pod spis. zn. C 138784

(dále jen „Dárce“)

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

IČ: 00231142

Zastoupená: Ing. Lenkou Koudelkovou, místostarostkou městské části Praha-Libuš

na základě pověření Rady městské části viz článek č. II, bod 8 této smlouvy

(dále jen „Obdarovaný“)

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Dárce daruje, tedy převede zdarma jako dar v období koronavirové krize na využití pro

účely on-line výuky dětí V Klubu Junior a pro výuku počítačové gramotnosti seniorů na

kurzech celkem 8 ks (osm kusů) stolních počítačových stanic HP ProDesk mini PC G2/G3/G4

V čase a místě obvyklé hodnoty celkem 32 OOO,- Kč (třicetdvatisícekorunčeských).

2. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k movitým věcem

specifikovaným v předchozím odstavci této smlouvy (dále jen ,,dar“) Obdarovanému
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rv;

a Obdarovaný tento dar přijímá k užívání při výuce dětí a seniorů na městske casti Praha-

Libuš.

3. Dárce prohlašuje, že na darovaných věcech neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva

ani jiné právní vady. Dárce dále prohlašuje, že mu není známo, že by darované Věci měly

vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost

Obdarovaného upozornit.

4. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darovaných věcí je mu znám

a V tomto stavu je přijímá.

5. Dar bude Obdarovanému předán Dárcem nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy,

přičemž vlastnické právo Dárce nabude v okamžiku převzetí daru.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá

ze smluvních stran.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

8. 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.

Tuto smlouvu schválila Rada městské části Praha-Libuš na svém zasedání dne 16. 11. 2020

usnesením číslo 245/2020.

V Praze dne .................
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