
Darovací smlouva  

Smluvní strany 

Region Pošembeří o. p. s. 

se sídlem: Hradešín 73,  Český Brod 282 01 

IČ: 27863492 

Zastoupená Mgr. Miloslavem Olivou, ředitelem o.p.s.      

bankovní spojení: 0435066359/0800 

 (dále jen ,,dárce“) 

a 

Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice 

se sídlem náměstí Husovo 70,  

PSČ 282 01, Český Brod  

Zastoupený Ing. Jiřinou Soukupovou, předsedkyní DSO 

(dále jen „Obdarovaný“) 

uzavírají podle § 2055 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto darovací 

smlouvu:  

1. Dárce touto smlouvou daruje Obdarovanému do jeho vlastnictví drobný hmotný majetek, jehož 

soupis je nedílnou součástí této smlouvy, který byl nakoupen v letech 2016 až 2021 v rámci 

projektů Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod , reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000148 a Sdílené radosti a strasti škol III, reg. č.  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647  s podporou dotačních programů OP VVV, v celkové 

pořizovací hodnotě 39.353,- (slovy třicet devět tisíc tři sta padesát tři) Kč a v celkové zústatkové 

účetní hodnotě 0,-- Kč.  

 

2. Uvedený majetek předá dárce obdarovanému na základě předávacího protokolu do 15 dnů ode 

dne oboustranného podpisu této smlouvy.  

 

3. Obdarovaný touto Smlouvou přijímá od dárce majetek uvedený v odstavci 1 do svého vlastnictví a 

prohlašuje, že jej použije k realizaci projektu Vzkvétání škol Českobrodska, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927, který navazuje na  výše uvedené projekty.  

 

4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě písemných 

číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oběma smluvními stranami.  

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními výše uvedeného občanského Zákoníku.  

 

6. Smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení.  

 

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



 

V Českém Brodě dne   …………………..    V Českém Brodě dne   ………………….. 

 

Dárce:        Obdarovaný: 

 

……………………………………………..     …………………………………………………. 

Mgr. Miloslav Oliva      Ing. Jiřina Soukupová 
ředitel o.p.s       předsedkyně svazku obcí 
 

 

 

Soupis majetku pořizovací cena  
zůstatková 

cena  

      

Notebook           21 381,00     0 

Kávovar             7 583,00     0 

Monitor              3 890,00     0 

Mobil              6 499,00     0 

Celkem            39 353,00      0 

 


