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Dobřichovice

DAROVACI SMLOUVA
I. smluYDí stranY

Město Dobřichovice
00241181
CZ0024I18I
se sídlem: vitova 61. 252 29 Dobřichovice.
jednající: Ing, Petr Hampl.. starosta

tČ:
DIČ:

dálejen:

..dárce"
a

EDA cz. z.ú,

IČ:
2,1743054
se sídlem: Trojická 2/387,128 00 Pralra
jednající:Mgr, Petra Mžourková, ředitelka
dálejen: "obdarovaný"
Nížeuvedeného dne. měsíce a roku uzavřely podle § 2055 a násl, zákona č. 89/2012

Sb..

občanský zákonik, tuto darovací sm]ourtt.

II. Předmět smloura

1. Dárce

se touto smlouvou zavaztlje, že převede jednorrázově obdarovanému finančni
dar ve výši 10.000 Kč (slol_w: desel tisíc korun českých) za účelemfinancováni terénní

sociálni služby pro rodinu trlale žijícír, Dobiichovicích, která pečuje o dítě s

kombinovaným postižením,

2,

obdarolaný finančnídar ve q,ši l0.000 Kč (slory: desei 1isíc koruD českých) od dlíce
pňjímá a zavazuje se jej použít\"ýhradně k výše uvedenému účelu.
III. Práva a povinnosti §mluyních §tran

l,

Finančnídar ve výši 10.000 Kč se dárce zavazuje pouliáZat na bankovd účet
obdarovaného vedený u ČSoB, č. účtu24101626110300 do j0 dnů od podpisu této
snlou\} obéma §mlJ\nirn sl,anatn i,

2. Uvedený 1inančnídar poskytuje dárce dobrovolně,
3. Pokud nebude dar zcela rl,r-ržit na úhradu účeludle článku Il, této smlouq,,
obdarovaný je povinen nepoužitý 1inančnídar nebo jeho čá§t dárci vrátit do
31_12,2016.
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lv. závěrečná ustanovení
Smiuvní strany výslovně souhlasi, že tato smlouva můžebýt bezjakéhokoliv omezeni
zveře.jiěna na o1iciálních ýebových §tťlínldch účastníků
smlour,) a to včetně všech
případných příioh a dodatků. Smluvní strany prohlašují,že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust, § 504 zák, č. 89i2012 Sb..

1.

občanský zákoník

a uděluií svoleni kiejich užitía

jaky'chkoliv dalšíchpodminek.
2. Tato smlouva

síanalmi.

zveiejnění bez stanoieni

nabiná platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smlulnimi

3.

\reškerézmčn1 a doplňk1 télo sn]lou\l 1ze platně činit pouze lbnnou pisenrných

J,

Sm]ouva je lThotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu. kdy každá ze
smluvnich slran obdržijedno vyhotovení této smlourry-.
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obdalovaný:

Peta Mžolrková

Dobiichovice dne
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lám
dárce:

Ing. Petr Hampl, starosta města

