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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DARU 

 
Město Řevnice  
IČ 00241636 
se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74, Řevnice, PSČ 252 30   
zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou, starostou, 
dále i jen „poskytovatel“ na straně jedné 
 
a 
 
MUDr. Eliška Kopelentová 
r.č. [●]  
bytem [●] 
dále jen „příjemce“ na straně druhé, 
 
se dohodli na následujícím: 

I. Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel má zájem na tom, aby na území města Řevnice byla příjemcem provozována pediatrická 
ambulance na adrese Sádecká 366, Řevnice, PSČ 252 30 (dále i jen „ambulance“).  

1.2 Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru příjemci ve výši a za podmínek stanovených 
níže.  

1.3 Příjemce prohlašuje, že dar podle čl. 3.1 použije na úhradu nákladů na provoz ambulance, konkrétně 
pak na úhradu nájemného za prostory, v nichž je ambulance umístěna, a dar podle čl. 3.2 na úhradu 
nákladů bydlení. 

II. Podmínky provozu ambulance 

2.1 Příjemce prohlašuje, že zaregistruje do své lékařské péče v ambulanci všechny děti, které mají hlášený 
trvalý pobyt ve městě Řevnice a jejichž rodiče o registraci příjemce požádají.  

2.2 Odmítnout registraci dítěte splňujícího podmínky podle předchozího článku je příjemce oprávněn 
pouze v případě, že pro odmítnutí registrace jsou dány vážné důvody, zejména pak jsou-li dány 
zákonné důvody pro ukončení péče o dítě podle § 48 odst. 2 zákona o zdravotních službách.  

III. Výše a výplata daru 

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dar ve výši do 240.000,- Kč na náklady ambulance. Tento 
dar bude poskytovatel vyplácet příjemci v dílčích platbách:  

3.1.1 na období únor – březen v částce 20.000,- Kč do 10 dnů od podpisu této smlouvy 

3.1.2 po 10.000,- Kč pravidelně každý měsíc, v období od dubna 2020, a to vždy do posledního dne 
měsíce, ke kterému náleží. 

3.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dar ve výši do 42.000,- Kč na náklady bydlení, hrazené 
příjemcem do uzavření nájemní smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem na byt v podkroví budovy 
poskytovatele na adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 27, Řevnice. Tento dar bude poskytovatel 
vyplácet příjemci v dílčích platbách:  

3.2.1 na období únor – březen v částce 14.000,- Kč do 10 dnů od podpisu této smlouvy 

3.2.2 po 7.000,- Kč pravidelně každý měsíc, v období od dubna 2020, a to vždy do posledního dne 
měsíce, ke kterému náleží. Tento dar bude vyplácen do měsíce, kdy poskytovatel dokončí 
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rekonstrukci výše uvedeného bytu a nabídne ho k nájmu a převzetí do užívání příjemci, 
nejdéle však do července 2020. 

3.3 Poskytovatel se zavazuje dar vyplácet příjemci na jeho účet č. [●], var. symbol [●].   

IV. Další ujednání 

4.1 Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele o veškerých podstatných okolnostech souvisejících 
s provozem ambulance a úhradou daru podle této smlouvy a zejména poskytnout poskytovateli kopii 
své nájemní smlouvy na ambulanci a doklady o výši a režimu splatnosti nájemného, případně změny 
platebních údajů podle čl. 3.3.  

4.2 Pokud bude poskytovatelem zjištěno, že dar nebyl příjemcem užit k účelu vymezenému v této 
smlouvě, je poskytovatel oprávněn dar odvolat a příjemce je povinen vrátit dar v plné výši na účet 
poskytovatele, ze kterého byl příjemci vyplacen.   

V. Trvání smlouvy 

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání do 31. 1. 2022. 

5.2 Tato smlouva automaticky zaniká dnem, kdy příjemce přestane provozovat ambulanci. 

5.3 Kterákoli strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět v případě, že dojde k jejímu porušení druhou 
stranou a druhá strana nezajistí nápravu ani do 10 pracovních dnů od písemné nebo e-mailové výzvy 
k nápravě. Výpověď je účinná ke konci kalendářního měsíce, ve kterém je doručena druhé straně. 

5.4 Nebude-li ke dni zániku této smlouvy dar vyplacen v plné výši, nemá na jeho doplacení příjemce nárok.  

VI. Závěrečná ustanovení 

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinná rovněž dnem podpisu 
obou smluvních stran, nejdříve však ode dne zahájení provozu ambulance. 

6.2 Tato smlouva obsahuje ujednání stran o všech náležitostech, které strany měly a chtěly v této smlouvě 
ujednat, přičemž strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako 
předpoklady pro uzavření této smlouvy.  

6.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva i kterákoli smlouva uzavřená v návaznosti na 
tuto smlouvu může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města 
Řevnice na síti Internet (www.revnice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní 
strany prohlašují, že uvedené skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.  

6.4 Osvědčující doložka: Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Zastupitelstva města Řevnice 
ze dne [●] usnesením č. ________(viz. zápis č. [●] ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice ze dne [●]). 

6.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, každá ze stran obdrží po jednom z nich.  

 
    V Řevnicích dne _______________  

 
 
 

___________________ 
poskytovatel  

město Řevnice 
Ing. Tomáš Smrčka, starosta 

 
 
 

___________________ 
příjemce 

MUDr. Eliška Kopelentová 

 


