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Darovací smlouva
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákom'ku

ČI. 1
Smluvní strany

ProTrade, s.r.o.
se sídlem: Na Konečné 50/2, 142 00 Praha 4 — Písnice,

IČ: 64583031, DIČ: CZ64583031
zastoupená: panem Pavlem Radou, jednatelem společnosti
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu V Praze, sp. zn. C 41114
(dále j en „dárce“)

a

Městská část Praha-Libuš
se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 — Libuš

IČ: 00231142
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Zdislavická 583, Praha 4

číslo účtu: _
zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou městské části Praha—Libuš

(dále jen „obdarovaný“)

Čl. II
Předmět smlouvy

1. Dárce je výlučným vlastníkem movitých věcí uvedených V Příloze č. 1 v hodnotě
10 287,Kč včetně DPH, (slovy: desettisícdvěstěosmdesátsedmkorunčeských).
2. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k
movitým věcem
specifikovaným v předchozím odstavci této smlouvy (dále jen „dar“) obdaro
vanému a
obdarovaný tento dar přijímá na pořádání kulturních akcí městské části Praha-L
ibuš v roce
2017.

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 přij ímá.
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 platnosti & účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
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 a souhlasí
s jejím zveřejněním.
9. Tuto smlouvu schválila Rada městské části Praha-Libuš na svém zasedání dne 5. 6. 2017
usnesením číslo 102/2017.

Příloha č. 1: Seznam movitých Věcí

DODACÍ LIST
DODAVATEL

Odbératel:

UMC Praha - Libuš

ProTracle s.r.o.

Libušská 35

Na Konečné 50l2
342 00 Praha 4 — Písnice
IČ:64583031

142 00 Praha 4

DlČ:CZG4583031
.,
Druh zb02|

Poř. číslo

. .
Technicke
.

Množství v
.
technických

16‘1“th

jednotkách

1.

šňůrka ProTrade opičky

ks

200

2.

šňůrka ProTrade kočičky

ks

200

3.

silikonový náramek Pink Army

ks

50

4.

silikonový náramek Czech Army

ks

50

5.

kapsa na doklady na krk

ks

10

6.

powerbank

ks

7.

párty LED žárovka

ks

8.

opasek látkový

ks

9.

tričko s el.panelem

ks

10.

bloček magnet

11.

plastový přívešek

12.

skládací taška látková

13.

pásek tenký stříbrný

ks

20

ks

10

ks

15

ks

10
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