Darovací smlouva
Smluvní strany:

1.
zastoupená:

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

IČO
sídlo
zapsána
bankovní spojení:
(dále jako dárce)

2.
Spolek Svatá Ludmila 1100 let, z.s.
zastoupen
IČO
sídlo
zapsán
bankovní spojení

Ing. Martinem Hrdličkou, předsedou spolku
Mgr. Petrem Bubeníčkem, členem Rady spolku
04924479
Za Lužinami 1084/33, 155 OO Praha 5
dne 22.3.2016 ve veřejném rejstříku spolků spisová značka
L 65220 vedená u Městského soudu v Praze
115-2243000207/0100

(dále jako obdarovaný)

uzavřely dnešního dne ve smyslu ust. § S 2055 a násl. § 2062 z.č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění, tuto darovací smlouvu:

I.
1. Dárce touto smlouvou daruje v roce …………. obdarovanému částku ve výši
…………………….Kč, slovy ………………………korun českých, určenou na kulturní účely,
provoz a aktivity spolku Svatá Ludmila 1100 let.
2. Obdarovaný podpisem smlouvy potvrzuje, že uvedený dar přijímá.
II.

1. Darování výše zmíněné částky bude realizováno tak, že dárce předmětný finanční
obnos zašle na účet obdarovaného, číslo účtu 115-2243000207/0100, vedený u Komerční
banky a.s., a to do 14 dnů od podpisu smlouvy.

2.Obdarovaný bere na vědomí, že dar je účelově určen na provoz spolku Svatá Ludmila
1100 let a aktivity spolku a dar pro tento účel použije.
III.
1. Obdarovaný prohlašuje, že je ve smyslu S 17a zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
veřejně prospěšným poplatníkem.
IV.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Ukončení Smlouvy je
4. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky obou stran.
5. Strany mají právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a řádně
doručené druhé straně.
6. Dárce a obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a skutečné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž
autentičnost této smlouvy potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Dárce souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplnění, výhradně pro potřeby obdarovaného a kontakt s dárcem

V ………………………………… dne ………………

Dárce

V ………………………………… dne ……………

Obdarovaný

