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evidenční číslo smlouvy dárce  S-5641/ŘDP/2022          

 
 

Darovací smlouva 

 
 

Smluvní strany 
 

Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5, 

zastoupený Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou 

IČ: 70891095   DIČ: CZ70891095 

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 4440009090/6000 

Identifikátor datové schránky: keebyyf      

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

obec Ohrobec 

se sídlem U Rybníků II 30, PSČ 252 45, Ohrobec 

zastoupená Ing. Otakarem Janebou, starostou 

IČ: 00241491   DIČ: CZ 00241491 

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK Zbraslav, č. ú.: 7322504/0600 

 (dále jen „obdarovaný“) 

 
 

 

 

 

uzavírají podle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

tuto darovací smlouvu: 

 

 

Článek 1 
 

1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému do jeho vlastnictví peněžní prostředky z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů v rámci Tematického zadání 

„Výsadba stromů“, Oblast podpory Projekty podpořené ze Státního fondu životního prostředí v rámci 

Národního programu Životní prostředí – výzva č. 9/2019 ve výši 85.500 Kč (slovy: osmdesátpěttisícpětset 

korun českých) za účelem podpory následné péče o vysazené stromy v rámci Projektu " Výsadba 

smíšeného stromořadí podél polní cesty v obci Ohrobec" evidenční číslo Projektu 

FST/SFZ/048136/2022. 
 

2.  Peněžní prostředky uvedené v odstavci 1 převede dárce obdarovanému na jeho shora uvedený účet 

jednorázově do 60 dnů ode dne oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že dnem poskytnutí je den 

odepsání peněžitého daru z účtu dárce. 

 

3. Obdarovaný touto smlouvou přijímá od dárce peněžní prostředky uvedené v odstavci 1 do svého 

vlastnictví a prohlašuje, že je použije k účelu uvedenému v odstavci 1.  

 

4.  Darování dle této smlouvy se řídí Pravidly 2022 pro poskytování darů obcím z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů schválenými Zastupitelstvem 

Středočeského kraje usnesením č. 019-12/2022/ZK ze dne 14. 2. 2022 ve znění pozdějších dodatků.  
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Článek 2 
 

1. Dárce si vyhrazuje právo získat od obdarovaného písemné informace o tom, že peněžní prostředky 

uvedené v článku 1 této smlouvy byly obdarovaným použity k účelu uvedenému v článku 1 této smlouvy.  

Obdarovaný se zavazuje poskytnout dárci písemné informace dle předchozí věty, bude-li o to dárcem 

písemně požádán.      

 

2.  V případě, že obdarovaný neposkytne dárci písemné informace podle odstavce 1 nebo použije 

peněžní prostředky uvedené v článku 1 této smlouvy k jinému účelu, než je účel uvedený v článku 1 této 

smlouvy, je dárce oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit s účinností ke dni doručení písemného 

oznámení o odstoupení obdarovanému a domáhat se vrácení daru. Pro případ, že by dárci vznikla škoda 

v důsledku takového postupu obdarovaného, se obdarovaný zavazuje tuto škodu dárci nahradit. 

 

 

Článek 3 
 

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

číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oběma smluvními stranami.  

 

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

ustanoveními výše uvedeného občanského zákoníku. 

 

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

  

4. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

 

5. V souladu s § 23 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

dárce prohlašuje, že darování peněžních prostředků uvedených v článku 1 této smlouvy obdarovanému bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 004-33/2022/RK z 8.9.2022 a že právní jednání dárce 

splňuje podmínky požadované uvedeným zákonem.  

 

 

 

 

   

             

 

                 

                     Obdarovaný 

                    obec Ohrobec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Dárce 

                           Středočeský kraj 

 

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

             Ing. Otakar Janeba 

                       starosta 

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

                     Mgr. Petra Pecková 

               hejtmanka Středočeského kraje 
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