
č. sml. 22-04-08     

Darovací smlouva 

 
Na straně dárce:             AGRO Brno – Tuřany, a.s. 

 Dvorecká 521/27, 620 00 Brno - Tuřany 

 IČ: 293 65 619 

 jednající Ing. Alešem Hodinou, předsedou představenstva  

 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

na straně obdarovaného:  statutární město Brno, městská část Brno–Tuřany 

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta  

Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

IČ: 44992785-22 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-16622621/0100 

 

(dále jen „obdarovaný“)       

 

uzavírají tuto darovací smlouvu: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1) Dárce se touto smlouvou zavazuje přenechat obdarovanému částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc 

korun českých) a obdarovaný tento dar přijímá. 

 

II. 

Práva a povinnosti 

1) Dárce se zavazuje dar poukázat na běžný účet obdarovaného č. ú. 19-16622621/0100, var. symbol: 

2321, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2) Dar bude obdarovaným použit na financování kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 

2022, a to v souladu s „programem partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany“  

z listopadu 2019. Dárce je v rámci tohoto programu považován za Partnera se všemi právy z toho 

vyplývajícími. Dárce výslovně prohlašuje, že se s předmětným programem před podpisem této 

smlouvy seznámil a dává obdarovanému souhlas k realizaci veškerých svých práv v programu 

uvedených. 

 

III. 

Ostatní ujednání 

1) Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

2) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla 

uzavřena za jednostranně výhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Doložka 

Ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

Tato smlouva byla schválena na 90/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 28. 2. 

2022. 

 

V Brně dne       V Brně dne 

 

 

 

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

      Ing. Aleš Hodina                      Radomír Vondra 

 předseda představenstva         starosta 

 



č. sml. 22-04-15     

Darovací smlouva 

 
Na straně dárce:             DSP KOMETA BRNO, z.s. 

 jehož jménem jedná Martin Odstrčil, prezident spolku 

 se sídlem U Lípy Svobody 440/1, 620 00 Brno 

 IČ: 265 52 485 

 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

na straně obdarovaného:  statutární město Brno, městská část Brno–Tuřany 

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta  

Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

IČ: 44992785-22 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-16622621/0100 

 

(dále jen „obdarovaný“)       

 

uzavírají tuto darovací smlouvu: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1) Dárce se touto smlouvou zavazuje přenechat obdarovanému částku 12.000,- Kč (slovy: dvanáct 

tisíc korun českých) a obdarovaný tento dar přijímá. 

 

II. 

Práva a povinnosti 

1) Dárce se zavazuje dar poukázat na běžný účet obdarovaného č. ú. 19-16622621/0100, var. symbol: 

2321, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2) Dar bude obdarovaným použit na financování kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 

2022, a to v souladu s „programem partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany“  

z listopadu 2019. Dárce je v rámci tohoto programu považován za Partnera se všemi právy z toho 

vyplývajícími. Dárce výslovně prohlašuje, že se s předmětným programem před podpisem této 

smlouvy seznámil a dává obdarovanému souhlas k realizaci veškerých svých práv v programu 

uvedených. 

 

III. 

Ostatní ujednání 

1) Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

2) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla 

uzavřena za jednostranně výhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Doložka 

Ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

Tato smlouva byla schválena na 90/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 28. 2. 

2022. 

 

V Brně dne       V Brně dne 

 

 

 

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

         Martin Odstrčil                      Radomír Vondra 

        prezident spolku          starosta 



č. sml. 22-04-16     

Darovací smlouva 

 
Na straně dárce:             Effective Fitness and Beauty s.r.o. 

 Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1  

 IČ: 056 35 403 

 jehož jménem jedná: Jana Zounková, jednatel 

 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

na straně obdarovaného:  statutární město Brno, městská část Brno–Tuřany 

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta  

Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

IČ: 44992785-22 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-16622621/0100 

 

(dále jen „obdarovaný“)       

 

uzavírají tuto darovací smlouvu: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1) Dárce se touto smlouvou zavazuje přenechat obdarovanému částku 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 

korun českých) a obdarovaný tento dar přijímá. 

 

II. 

Práva a povinnosti 

1) Dárce se zavazuje dar poukázat na běžný účet obdarovaného č. ú. 19-16622621/0100, var. symbol: 

2321, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2) Dar bude obdarovaným použit na financování kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 

2022, a to v souladu s „programem partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany“  

z listopadu 2019. Dárce je v rámci tohoto programu považován za Partnera se všemi právy z toho 

vyplývajícími. Dárce výslovně prohlašuje, že se s předmětným programem před podpisem této 

smlouvy seznámil a dává obdarovanému souhlas k realizaci veškerých svých práv v programu 

uvedených. 

 

III. 

Ostatní ujednání 

1) Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

2) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla 

uzavřena za jednostranně výhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Doložka 

Ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

Tato smlouva byla schválena na 90/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 28. 2. 

2022. 

 

V Brně dne       V Brně dne 

 

 

 

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

         Jana Zounková                      Radomír Vondra 

         jednatel           starosta 



č. sml. 22-04-18     

Darovací smlouva 

 
Na straně dárce:             ABC PARKING s.r.o.  

jehož jménem jedná Ing. Vlastimil Konečný, jednatel  

 Košinova 785/24, 612 00 Brno 

 IČ: 479 15 200 

(dále jen „dárce“) 

 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

na straně obdarovaného:  statutární město Brno, městská část Brno–Tuřany 

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta  

Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

IČ: 44992785-22 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-16622621/0100 

 

(dále jen „obdarovaný“)       

 

uzavírají tuto darovací smlouvu: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1) Dárce se touto smlouvou zavazuje přenechat obdarovanému částku 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc 

korun českých) a obdarovaný tento dar přijímá. 

 

II. 

Práva a povinnosti 

1) Dárce se zavazuje dar poukázat na běžný účet obdarovaného č. ú. 19-16622621/0100, var. symbol: 

2321, a to nejpozději do 25. 3. 2022. 

2) Dar bude obdarovaným použit na financování kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 

2022, a to v souladu s „programem partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany“  

z listopadu 2019. Dárce je v rámci tohoto programu považován za Partnera se všemi právy z toho 

vyplývajícími. Dárce výslovně prohlašuje, že se s předmětným programem před podpisem této 

smlouvy seznámil a dává obdarovanému souhlas k realizaci veškerých svých práv v programu 

uvedených. 

 

III. 

Ostatní ujednání 

1) Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

2) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla 

uzavřena za jednostranně výhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Doložka 

Ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

Tato smlouva byla schválena na 90/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 28. 2. 

2022. 

 

V Brně dne       V Brně dne 

 

 

 

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

    Ing. Vlastimil Konečný                     Radomír Vondra 

         jednatel           starosta 



č. sml. 22-04-19     

Darovací smlouva 

 
Na straně dárce:             H.K.U., spol. s r.o. 

 Poděbradova 113, 612 00 Brno  

 IČ: 255 15 161 

 jehož jménem jedná: Ing. Jiří Uher, jednatel 

 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

na straně obdarovaného:  statutární město Brno, městská část Brno–Tuřany 

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta  

Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

IČ: 44992785-22 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-16622621/0100 

 

(dále jen „obdarovaný“)       

 

uzavírají tuto darovací smlouvu: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1) Dárce se touto smlouvou zavazuje přenechat obdarovanému částku 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět 

tisíc korun českých) a obdarovaný tento dar přijímá. 

 

II. 

Práva a povinnosti 

1) Dárce se zavazuje dar poukázat na běžný účet obdarovaného č. ú. 19-16622621/0100, var. symbol: 

2321, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2) Dar bude obdarovaným použit na financování kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 

2022, a to v souladu s „programem partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany“  

z listopadu 2019. Dárce je v rámci tohoto programu považován za Partnera se všemi právy z toho 

vyplývajícími. Dárce výslovně prohlašuje, že se s předmětným programem před podpisem této 

smlouvy seznámil a dává obdarovanému souhlas k realizaci veškerých svých práv v programu 

uvedených. 

 

III. 

Ostatní ujednání 

1) Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

2) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla 

uzavřena za jednostranně výhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Doložka 

Ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

Tato smlouva byla schválena na 90/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 28. 2. 

2022. 

 

V Brně dne       V Brně dne 

 

 

 

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

        Ing. Jiří Uher                      Radomír Vondra 

         jednatel           starosta 


