Darovací smlouva
č. ………/……..
uzavřena v souladu s ustanoveními § 2055 a n. zákona č. 89/2012 Sb.., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Zřizovatel: Plzeňský kraj
Se sídlem: Škroupova 1760/15, Jižní předměstí, Plzeň, PSČ 301 00
Zastoupený: Josefem Bernardem, hejtmanem Plzeňského kraje
IČO: 70890366
Zastoupen příspěvkovou organizací zřizovanou Plzeňským krajem
Název: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Se sídlem: Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
Zastoupená: PhDr. František Frýda, ředitel
IČO: 00228745
Bankovní spojení: KB Plzeň-město, číslo účtu 2836311/0100
jako „obdarovaný“
a
Jméno a příjmení:
Adresa:
identifikační údaj:
dále jen „dárce“

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto darovací smlouvu:

I.
Touto smlouvou dárce daruje Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočce
Západočeského muzea v Plzni, p.o., následující dar (dary):
ks

Obdarovaný ve smyslu ust. § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává dar do vlastnictví zřizovatele,
který jej obdarovanému Západočeskému muzeu v Plzni, příspěvkové organizaci, předává

k hospodaření. Obdarovaný se zavazuje poskytnutý dar použít v souladu se svými cíli a
posláním.

II.
Dárce prohlašuje, že je jediným a výhradním vlastníkem uvedeného daru. Dárce dále
prohlašuje, že je též výlučným nositelem osobnostních a majetkových autorských práv
vztahujícím se k dílům, která jsou předmětem daru (pouze, pokud je dárcem autor, resp.
vlastník autorských práv – umělecká díla, fotografie apod. Dárce i obdarovaný prohlašují, že
je jim znám stav předmětného daru, který je prost dluhů a faktických i právních závad či
povinností.

III.
Obdarovaný zařadí dar do sbírky Muzea Západočeského muzea v Plzni, p.o., do podsbírky
………….., organizační složky ………………………… a zašle dárci děkovný dopis a potvrzení o
zařazení do sbírky muzea. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. Dárce
nepodmiňuje poskytnutí daru žádnými dalšími podmínkami. Dárce se zavazuje nepožadovat
vrácení daru.

IV.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami. Ve všech otázkách, které tato smlouva neupravuje, se smluvní vztah řídí
příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku ČR. Tato smlouva je
vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží dárce a dva výtisky obdarovaný
(jeden výtisk Západočeské muzeum v Plzni, p.o. a jeden výtisk pobočka Muzeum Dr.
Bohuslava Horáka v Rokycanech).
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Dárce i obdarovaný potvrzují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla uzavřena
po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy
stvrzují svým podpisem.

V ………… dne ……………………

V Plzni dne ……………………

……………………………………..…....
dárce

…………………………..……………....
za obdarovaného
PhDr. František Frýda, ředitel

