DAROVACI SMLOUVA
SMLUVNÍ STRANYI
Firma

Město Dobřichovice

se sídlem

vítova 61, 252 29 Dobřichovice

Ičo/ DIč

24178I l Cz0024t78I

bankovníspojení

388029319/0800

Je]ímžjménern
jedná

Ing. Petr Hampl, starosta

(dále jen "dárce")
a

společnost

KlubíčkoBeroun, o.p.s.

se sídlem

Damilská 172, 266 01 Tetín

IČo

24I 51 262

bankovníspojení Transparentní ÚČet U FIo banlc/, ČÍsloÚČtu 26001682951 2010
je;imž;ménem

A ena Pecková, řediteika a statutérní or9án neziskové organ]Zace

jedná

KlUbíčkoBeroun, o.p.s.
(dále jen "obdarovaný")

uzavkají podle ustanovení § 2055 zákona č. 8912072 sb., obČanského Zákoníku tuto

darovací smlouvu

Výše uvedená firma (dárce) se zavazuje, že:
1. Daruje v hotovosti Rnln čni !!9tk!j!]!íšiI
2. PřeJede jedlorá:._:i:?

ri"ro,irti 2600168295/

Beíoun,

:-'"illPj:ko
2o1o částku Ve VýšiI

o.p.s.

5o00; Kč==

do
Uvedený finančnídar bude K|ubíčku Beroun, o,p,s, Zaslán

Převede opakovaně každý měsíc na účetKlubíčkoBeroun,
o.f,.. t.i, zsoors8295/ 2o1o finančníčástkuVe \^ýši:
období
lJvedený finančnídarbude zasílán pravidelně - 1x rněsíčně v

i

l

xxxy,xKč==
poco<Kč= =

n. celkem za řok 20165

4. věnuje KlubíčkoBeroun, o.p.s. věcný dar v hodnotě
Uvedený Věcný dar bude KlubíčkuBeroun, o.p.s+ředán do

5. PosMne KlubíčkoBeŤoun, o.p.s. službu/ slevu za posMnutí

pm<Kč==

služby v hodnotě

Uvedená služba bude KlubíčkuBeroun, o,p.s. posMnuta do

5000 Kč==

celková hodnota daru za rok 2016 činí
6.
7.
8.
9.

s účelemdaru dle č, 9 této
obdarovaný dar přijímá a zavazuje se ho použí!výhradně v souladu
smlouW.
Uvedený dar posMuje dárce obdarovanému dobrovolně,
prospěšné společnosti Klubí,čko
Uvedený dar bude použit na podporu hlavních činnostíobecně
Beroun, o,p.s.
Dalšísmluvní ujednání;
Pa použitínebude oárcún tinančni dar vyúdován,

po jednom obdžíkaŽdá ze
10, Tato smlouva se Whotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž

smluvních stran.

přečetlý že byla
smluvní strany prohlašují, že situto smlouvu před podpisem
prohlašují, že
u."ui"n" po u.áj..nénujednání na základě svobodné a vážnévůle a
podmínék,
smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných
,"
,
,
po§rquji i svým podpisem, ,,.
,
"
Éentičnosttéto smlouvy- po§3uf
,v
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