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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉHO DARU – 
JEDNORÁZOVÉ NENÁVRATNÉ SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI     
ze Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova  
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ObčZ) a v souladu s Vnitřním předpisem č. 19/2015 Pravidla 
pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro 
poskytování příspěvků na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro 

výkon funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Sociální fond“) 

 
 

 
 

Smluvní strany: 
 
Statutární město Přerov 
 
se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 2 
IČO:  00301825 
DIČ: CZ00301825 
zastoupeno: Ing. Petr Měřínský, primátor  
 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
***** ***** 
 
narozena dne: ** ** **** 
adresa trvalého pobytu ** *** ***, *** ** ******** 
 
(dále jen „obdarovaná“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o poskytnutí peněžitého 
daru: 
 
 

Článek I 
 

 

1. Dárce se zavazuje poskytnout obdarované peněžitý dar na základě její žádosti ze dne 
21.3.2022 jako jednorázovou nenávratnou sociální výpomoc v mimořádném případě, 
kterou je úmrtí jejího manžela (strážníka MP Přerov) ve výši 150 000,-- Kč (slovy 
stopadesáttisíckorunčeských).    
 
 



 
 
 

2. Dárce poskytne obdarované výše uvedený peněžitý dar do konce měsíce května 2022 
na účet č. 182194546/0300. 

 
3. Obdarovaná výše uvedený peněžitý dar přijímá. 
 

 
 

 

Článek II 
 

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

dnem uveřejněním této smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České 

republiky 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. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České 

republiky odpovídá dárce. 

 
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o poskytnutí jednorázové nenávratné 

sociální výpomoci přečetly, nepodepisují ji v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, 
a že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje s jejich skutečnou vůlí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.  

 
3. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami. 
 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
 

5. Dárce informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) obdarovanou, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat její osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude dárcem 
prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro 
plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů dárcem včetně 
zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách dárce dostupných z: 
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/


 
 

Čl. III 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 

Touto doložkou se potvrzuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 
Statutárního města Přerova předchozím schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho 
……… zasedání konaném dne …………. 2022 usnesením č……………./2022.          

 
 

 
V Přerově dne …………... 2022 
 
 
 
 
 
……………………………………….   …………………………………… 

Mgr. Petr Měřínský             ***** ****** 
        primátor        
         (dárce)       (obdarovaná) 

 


