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SMLOUVA  
o darování finančních prostředků na realizaci investiční akce  

„SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací 
kapacity – 1. etapa“ 

uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

 

 
Statutární město Přerov  
Sídlo:   Bratrská 709/34, 750 02 Přerov – Přerov I-Město 
IČO:    00301825 
DIČ:   CZ00301825 
Zastoupený: Ing. Petrem Měřínským, primátorem 

 
Bankovní spojení:   ………………..a.s., pobočka Olomouc 

          č. ú. …………………….. 
(dále jen „dárce“) 
 
 
a 
 
Olomoucký kraj 
Sídlo:   Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 
IČO:    60609460 
DIČ:   CZ60609460 
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého 

kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 
8. 11. 2016 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
 č. ú.: 27-4228120277/0100  
 
(dále jen „obdarovaný“ nebo také „Olomoucký kraj“) 
 
oba společně dále jen jako „smluvní strany“ 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu o darování finančních prostředků: 

 

 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Olomoucký kraj prohlašuje, že hodlá ve druhé polovině roku 2020 zahájit stavební 

práce v areálu SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov pod názvem své investiční 

akce „SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. 

etapa.“ 
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2. V rámci předmětné investiční akce budou realizovány níže uvedené stavební 

objekty, přičemž výše předpokládaných nákladů těchto stavebních objektů ke dni 

26. 03. 2020 činí: 

a. SO 101 -  parkoviště u budovy A, heliport             7 993 368,00 Kč 

b. SO 103 -  parkovací stání vedle budovy K      836 165,00 Kč 

c. SO 105 -  parkovací stání u výjezdu z areálu     184 800,00 Kč 

d. SO 401 -  osvětlení parkoviště, přeložka VO        75 000,00 Kč 

             Celková výše předpokládaných nákladů bez DPH:           9 089 333,00 Kč 

Celková výše skutečných nákladů investiční akce bude obdarovanému známa po 

ocenění soupisu prací Zhotovitelem stavby.  

3. Investiční akce bude realizována v rozsahu a způsobem dle projektové 

dokumentace zpracované Ing. Karlem Kuchařem, IČO: 76233391, se sídlem 

Ovsíková 7081, 760 01 Zlín. 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.  Na základě této smlouvy se dárce zavazuje darovat obdarovanému finanční 

částku ve výši 3 000 000,00 Kč (slovy: tři-miliony-korun-českých) (dále jen 

„dar“).  

2.  Dar bude dárcem převeden bezhotovostně na účet obdarovaného uvedeného 

v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy.  

3.  Obdarovaný dar s díky přijímá a zavazuje se dar použít výhradně za účelem 

financování nákladů investiční akce „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – 

Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“, v rámci které budou rozšířeny 

parkovací kapacity v areálu SMN a.s. – o. z. Nemocnice v Přerově.  

4. Obdarovaný se zavazuje využít dar ke shora uvedenému účelu nejpozději do 

31. 12. 2021. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této 

smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje 

č. UR/…/…/2020 ze dne XX. XX. 2020 a usnesením Zastupitelstva města Přerov  

č. usnesení ……..ze dne ………2020. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jejímu obsahu 

v celém rozsahu porozuměly, že s jejím obsahem souhlasí a že ji uzavírají 

ze své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, a na důkaz toho ji podepisují. 

7. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost 

originálu, přičemž jedno vyhotovení je určeno pro obdarovaného a dvě vyhotovení 

obdrží dárce po jejím uzavření. 

8. S ohledem na povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této smlouvy 

v registru smluv zajistí obdarovaný. 

 

 
 

V Olomouci dne …………………… 
 
 
 
 
 

.…….…………….……..…… 

 
V Přerově dne …………………… 

 
 
 
 
 

….………...………..….……… 
Mgr. Jiří Zemánek 

1. náměstek hejtmana 

Ing. Petr Měřínský 
primátor 

 
 


