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Darovací smlouva 
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

 

Čl. I. 

Smluvní strany 

město Řevnice 

se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

IČO: 00241636 

zastoupené:  Ing. Tomášem Smrčkou, starostou 

(dále jen „Dárce“) 

 

a 

 

Zelený Ostrov, s.r.o. 

se sídlem: 5.května 3, 252 29 Dobřichovice 

IČO:  27445747 

zastoupená: MUDr. Vladimírou Hejmovou, jednatelkou 

(dále jen „Obdarovaný“) 

 

 

Čl. II.  

Předmět smlouvy 

1. Obdarovaný, sociální podnik Zelený Ostrov, zajišťuje v rámci projektu Přibližování 

občanům Řevnic – seniorům nad 70 let a zdravotně postiženým (dále jen „Podpořené 

osoby“) dopravu k lékaři, na úřad či za jinými službami včetně poskytnutí pomoci z bytu 

k vozidlu, při nastupování, vystupování, doprovod k lékaři, na úřad či za službami. 

2. Dárce tímto daruje Obdarovanému s příkazem blíže specifikovaným v čl. III. této smlouvy 

peněžní dar ve výši 50.000,-Kč slovy Padesáttisíckorunčeských (dále jen „dar“).  

3. Dárce přenechává dar Obdarovanému dobrovolně a Obdarovaný dar od Dárce přijímá.  

4. Dárce se zavazuje, že do 14 dnů od podpisu této smlouvy zašle dar na účet Obdarovaného 

číslo 2100640434/2010. 

 

Čl. III. 

Darování s příkazem 

1. Dárce daruje dar Obdarovanému s příkazem, že Obdarovaný dar použije na provoz služby 

Přibližování v roce 2022 pro Podpořené osoby za podmínek dále uvedených v odst.2 tohoto 

článku.  

2. Služba bude poskytnuta Podpořeným osobám na dopravu k lékaři, na úřady či za jinými 

službami včetně poskytnutí pomoci z bytu k vozidlu, při nastupování, vystupování, 

doprovod k lékaři, na úřad či za službami; Podpořené osoby budou oprávněny využít 

podporu na průměrně dvě jízdy týdně  a podpora bude poskytnuta Podpořeným osobám ve 

výši 50 % ceníku dle přílohy č. 1 této smlouvy (výjimky schválí předem na žádost 

Obdarovaného případně rada města); Obdarovaný poskytne  Dárci k 31.12. 2022 přehled 

služeb poskytnutých Podpořeným osobám.   

3. Obdarovaný se zavazuje příkaz Dárce řádně splnit s tím, že je srozuměn s právem Dárce 

žádat vrácení daru pro případ, že tento jeho příkaz nesplní. 

4. Smluvní strany sjednávají, že Dárce není oprávněn žádat splnění příkazů, dokud sám dle 

této smlouvy vůči Obdarovanému neplnil. 

5. Pokud bude Dárcem zjištěno, že dar nebyl Obdarovaným užit k účelu vymezenému v této 

smlouvě, je Dárce oprávněn dar odvolat a Obdarovaný je povinen vrátit dar v plné výši na 

účet Dárce, ze kterého byl příjemci vyplacen.   
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Čl. IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Poskytnutí daru dle této smlouvy schválila Rada města Řevnice na svém zasedání dne 

19.1.2022  usnesením č. __ (viz. zápis č. 142 ze dne 19.1.2022). 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 

zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Řevnice na síti Internet 

(www.revnice.cz). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění   

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží Obdarovaný a 

1 vyhotovení Dárce.  

4. Dárce i Obdarovaný prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetli, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadné 

nevýhodných podmínek. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

 

V Řevnicích dne ……………….                   

 

 

 

   Zelený Ostrov, s.r.o.                                                 město Řevnice 

  MUDr. Vladimíra Hejmová, jednatelka                      Ing. Tomáš Smrčka, starosta  

                   

 

 

 

………………………………………                                   ………………………………… 

                  Obdarovaný                                                                            Dárce 
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Příloha č. 1 – ceník služby Přibližování  

 

Přistavení vozu      50 Kč 

 

Cena za 1 km jízdy (v lokalitě do 10 km)  18 Kč  

 

Cena za 1 km jízdy (v lokalitě do 20 km)  15 Kč  

 

Cena za 1 km jízdy (v lokalitě nad 20 km)  12 Kč  

 

Čekání na místě  1 min    1 Kč  

 

 

 


