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Smlouva o poskytnutí peněžitého daru 

č. 

Podpora pro narození nového občánka města Bíliny 

Smluvní strany 

Dárce 

Město Bílina 

sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

IČ: 00266230 

DIČ: CZ00266230 

ID Datové schránky: qdtb7vx 

zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města 

telefon: 417 810 811 

email: ePodatelna@bilina.cz 

(dále jen „dárce“) 

a 

2. 

Obdarovaný 

Jméno a příjmení: 

Bytem: 

Nar.: 

telefon: 

e-mail: 

č. účtu: 

(dále jen „obdarovaný“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto smlouvu o poskytnutí peněžitého daru 

PREAMBULE 

Dárce má s účinností od 1.1.2023 schváleny Pravidla pro poskytnutí finančního daru v rámci 

programu „Podpora po narození nového občánka Města Bíliny“ (dále jen „Program“), kdy 

náplní Programu je jednorázové poskytnutí a vyplacení finančního daru ve výši 15.000 Kč (dále 

jen „Dar“) zákonným zástupcům narozeného dítěte. Obdarovaný v rámci Programu podal 

žádost o vyplacení finančního daru v rámci programu „Podpora po narození nového občánka 

města Bíliny“ (dále jen „Žádost“), kdy tuto žádost podložil Dárcem požadovanými přílohami. 

Čl. I 

Výše a schválení daru 

1. Dárce poskytuje obdarovanému Dar ve výši 

(slovy:                                            ). 
2. Uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením 

č.            ze dne                     kde bylo projednáno a schváleno poskytnutí finančního daru. 
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Čl. II 

Prohlášení obdarovaného 

1. Obdarovaný prohlašuje a zároveň dárce utvrzuje v tom, že  

a) byl a je občanem ČR, má trvalý pobyt na území města Bílina, měl jej minimálně jeden 

poslední rok před narozením dítěte a po dobu od narození dítěte po podání žádosti, 

s výjimkou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Břežánská 

50/4, 41801 Bílina, 

b) narozené dítě, na které žádal o poskytnutí Daru, po celou dobu od narození mělo a 

v době podání žádosti stále mělo trvalé bydliště na území města Bílina, s výjimkou 

trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Břežánská 50/4, 418 01 

Bílina,  

c) v době podání žádosti dovršil věku 18 let a jeho svéprávnost není nikterak omezena, 

d) nežádal a následně nezískal postupně, nebo souběžně, z tohoto programu podporu na 

více jak tři jeho první 3 děti (včetně této smlouvy), v případě vícerčat maximálně 

celkem na jeho první 4 děti (včetně této smlouvy). 

e) po dovršení 15 let věku v období posledních tří let před narozením dítěte je/byl na 

plný úvazek zaměstnán (nikoliv na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, 

tj. dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), podnikal/podniká nebo se 

soustavně připravoval/připravuje na budoucí povolání, a to v součtu nejméně po dobu 

dvou let, a že do této doby nezahrnul mateřskou dovolenou ani rodičovskou 

dovolenou, a že tato skutečnost byla doložena: 

• ověřenými kopiemi pracovních smluv, evidenčních listů důchodového pojištění, 

potvrzením od zaměstnavatele “Potvrzení zaměstnavatele pro účely programu 

„Podpora nového občánka města Bílina“, nebo jinými doklady, ze kterých je 

patrné, že obdarovaný výše uvedenou podmínku splňuje, 

• nebo ověřenými kopiemi přiznání k dani z příjmu osobou SVČ, nebo rozhodnutí 

finančního úřadu o paušální dani, 

• nebo potvrzením o studiu, ověřenou kopií výučního listu, maturitního 

vysvědčení nebo diplomu obdarovaného, 

• nebo potvrzením o čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. 

f) on ani dítě neměli ke dni podání žádosti žádný dluh vůči městu Bílina, jeho 

příspěvkovým organizacím, Hornické nemocnici s poliklinikou spol. s r.o. 

g) nečerpal obdarovaný nebo jiná osoba státní dávku „porodné“, nebo o tuto dávku 

nepožádal, a ještě neobdržel rozhodnutí o přiznání této dávky.  

h) že jím uváděné skutečnosti v Žádosti jsou úplné, přesné a pravdivé a přílohy jím 

přiložené k Žádosti jsou úplné, správné a pravdivé, a že nezamlčel žádnou rozhodnou 

skutečnost, na jejím základě by dárce nemusel Dar poskytnout. 

2. Dárce prohlašuje, že pokud získá Dar na základě uvedení nepravdivých údajů, je Dárce 

oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc a obdarovaný je povinen veškerá 

plnění přijaté dle této smlouvy vrátit do 30 dnů od doručení odstoupení/výzvy k vrácení, a 

to včetně případných náhrad škod a sankcí z toho vyplývajících. 
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Čl. III 

Doba plnění 
 

1. Dárce poukáže peněžitý dar bezhotovostním převodem na bankovní účet obdarovaného 

uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od podpisu této 

smlouvy. Obdarovaný prohlašuje, že je majitelem uvedeného bankovního účtu.  
 

2. Povinnost dárce poskytnout dar je splněna dnem, kdy je z účtu dárce odepsána finanční 

částka odpovídající výši peněžitého daru dle této smlouvy. 

 

Čl. IV 

Ostatní ustanovení 
 

1. Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo mají být 

učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní 

straně osobně, prostřednictvím datové schránky či poštou, není-li ve smlouvě uvedeno 

jinak. Doručováno bude na adresy smluvních stran uvedené v této smlouvě.  

2. Jakákoliv změna adresy na straně obdarovaného musí být druhé smluvní straně oznámena 

bez zbytečného prodlení. 

3. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 

splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 

či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 

zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení 

písemnosti.  

 

Čl. V 

Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Pokud některé ustanovení této smlouvy bude prohlášeno příslušným soudem za neplatné, 

nulitní, nedovolené nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná 

a účinná a není tím dotčena platnost a účinnost této smlouvy jako celku. V takovém případě 

se smluvní strany zavazují nahradit dotčené ustanovení novým, svým obchodním účelem 

nejbližším, ustanovením. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedené Městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), a 

která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 

smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí 

zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.  

4. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením 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) a zákonem č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedené městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 

číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. 
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6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

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

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné 

vůle, a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto 

smlouvu přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními 

podpisy. 

 

 

V Bílině, dne                                                               V                            dne  

Město Bílina                                                               ……………………………………… 

 

 

………………………………………….                         …….………………………………….. 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová    

       starostka města         obdarovaný 
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