4. Vyúčtování bude předloženo nejpozději do 31. 12. 2021.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Dva
výtisky obdrží obdarovaný a jeden výtisk dárce.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.
Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

2.

Strany prohlašují, že si smlouvu před jejím uzavřením řádně přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání jako projev jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně. Na důkaz těchto skutečností připojují osoby oprávněné zastupovat
smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

3.

Dárce bere na vědomí povinnost smluvních stran uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Tuto smlouvu zveřejní obdarovaný. Dárce souhlasí
s uveřejněním celého textu smlouvy.

4.

Dárce prohlašuje, že mu nejsou známy skutečnosti o střetu zájmů s výkonem
působnosti obdarovaného. Dárce proklamuje a činí nepochybným, že darování dle této
smlouvy je plně souladné s právním řádem ČR - zejména dle právní úpravy obecního
zřízení a rozpočtových pravidel.

5.

Dárce uzavírá smlouvu v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě schválení Zastupitelstvem města
Bystřice ze dne 10.06.2020 usnesením č.8.
Článek 5
DOLOŽKA ÚČINNOSTI SMLOUVY UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV
Dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhá tato smlouva obligatornímu uveřejnění ve smyslu
citovaného zákona. Dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na niž se vztahuje
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění. Plnění před účinností smlouvy se striktně zapovídá.
Smlouva byla uveřejněna dne .J.rJ../. /°.�t::. pod číslem . . /í?..f/?.?:.?.C?f?...
Smlouvu uveřejnil obdarovaný.

V Bystřici dne 16.06.2020

2 6. 06. 2020
· V Kladne_ dne ....................
..

Za dárce:
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