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Dobřichovice

DAROVACI SMLotryA
I. smluvní střany

Město Dobřichovice
Ič:
00241181
DIČ:
cz00241181
se sídlem: vítova 61. 252 29 Dobiichor,ice.
jednajicí: Ing, Petr Hampl.. starosta

jen:

dále

,.dárce"

ALEN sdružení žen postižených rakovinou.
,176l0l91

Ič:

z.s.

se sidlem: vmlisla\o\a l56i22. 12800Praha2
jednající:DanielaKelišová.předsedkyně
dálejerr: 'obdarovanj''

Nížeuvedeného dne, měsíce a roku uzaliel,v podle § 2055 a násl. zákona č. 89]2012

Sb..

občanský zákoník, tuto darovaci smlouru,

Il. Předmět smloutT

,

Dárce se touto smlouvou zalaz"ule, že převede jednorázově obdarovanému finanční
daŤ ve výši ,1.000 Kč (slovy: čtyři risice korun českých) Za účelemfinancování
rehabilitačníclr a volnočaso\,ých akiivit pro ženy ve sdruženíALEN, trvale žijíciv
Dobiichovicích,

2,

obdarol,aný finančnj dar |c \iši 4.000 Kč (Slo\}: čl),ři tisice korun českých.) od daíce
přijímá a zavazuje sejej použít výhradně k výše uvedenému účelu,

1

III. PíáYa a povinnosti smluvních stran

Finančnídaí ve výši 4.000

Kč se

dfuce zaýazDje porkiLzat na bankor,rlí účet
obdarovaného vedený u Českéspořitetay v Praze l, ě. rtčtu 1940574359/0800, do 30
d ů od podpisu této §E oulT oběma §mlu\.ťím stŤanami.
2. Uvedený finančnídar pos§tuje dárce dobrovolně.
Pokud nebude daí zcela ýyuž:.t na úbradu rlčelu dle člránku II. této srúouvy,
obdarovaný je povinen nŤoužitýfinančnídar nebo jeho čá§t dirci uátit do
31.12.20I6.
1,

Mě5t5ký úřad Dobi chovi.e VitoÝa

IPl-+a)alq'1 711 1A)
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Iv. závěrečná ustanovení
1.

Smluvní střany výslovně souhlasí. že tato smlouva můžebi-t bez jakéhokoliv omezeni
srnlouq a 1() včetně všcch
Zveřejněna na oficiá]ních webových stránkách účastníků
piípadných příloh a dodatků, Smluvní strany prohlašují.že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažrtjí za obcbodni tajemství ve smyslú ust. § 504 zrik. č. 89/2012 Sb,.
občanský zikoník a udělují svolerli kjeiich užitía zveřejněni bez stanol enl
jakýchtoliv dalšíchpodmínek,
Tato smlouva nabi.vá platnosti a účinnostidnem jejího podpisrr oběma §mluvními
stranami.

veškelézměny a doplňky této smlouY! lze platně činit pouze foínou písemných
dodatků,
4.

Smlouva je \},hoto\ena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze
smluvnich stran obdržíjedno \Thotovení této smlouvy,
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Ing. Petr Hampl, starosta města
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