BabyBo$
]l ,e plo dol ve praspěú bobybaxu, r'yplňte daravaci ýni.ufu a pcšlete án jipoštou (l,rojna
fu l. .bl(nP ň iedna patvrzené pa ré pašleme zpět. V saLlvisloýi ,, íím5i dovolujene Llpozornit pňvn ické o.,o,
b| )e hodnofu paíkytnuléhodal,kl?rýbude t!|i! a]espali 2 aaoKi, Llrcenéha pro padparu budován|a fungaváni

Návlh. Rozhódnele
pDd.p,
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§ 20 adrt.8 adetiit óc zák]afu dl|1a. \niže.ého d!. § ]4 zák. o danjz piíjn)ú.rl úhrnu lze adečist
moXin)álně 10|| z již s1,1íž?|ého7iklnfu daně d]e 11 U fyzickfch as.b ,i l.P .dečís|dle § 15 odrt. 1 ddraýanau
' ve zdaňa|acím .bdobí píerč}lne2]'a ze 7ikladu dané aneba
čáýku ze základ, caně, p()k!d L:lhlFnó h.dnata ddlu

babybcxú, silze dle

čiriliCáslkaal?rpoňiaaaKaILihlnulzeadečísLne|/ýše15.izezák]adLlienéDarc|a.irniounorlol)žíúimajiňé
dárci jak. podki.d plo |]tely dLrňavého piizná|iddně z piin]i dle žákana i. 5E6/199'2 sb. a da ch 7 p|íjxú.)dka
,/aliabjillí 5ymbal Drcrin !,rcd!? s,/aje lČ.
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na §tr.ně jedne jako ďalce (dále ien ,dáíce")

Babybox pro odloženéděii 5TAT|lv4. z. s,
lČ 27006891, DÉCz27oa6a91
se 5ídlem Pod oboíou 88, ]04 00 Píaha ]0 - Hájek
Vedený u Mési§kého soUdu V Plaze pod spisovou Značko! L ]6021
jednajícípředsedou LLrdVíkem Hessem
na 5tr.ně druhé]ako obdaíoVaný (dál€ jako ,,obdaloVaný")

uzavírajínížeuvedeného dne, rněríce a íoku tuto

DAROVACÍSMLOUVU
podle ust,

§ 2055 a násl-

zákona č, 89/20]2 sb. Nového občanského zákoníkU

V

plainém zněni,

l,

Dáíce tínrto pienecháVá obdarovanému bezp]atně peněžitý dar Ve Výši:,.',000
dalovaného č 261]63]9/0800 Vedený u a€ské §pořitelny, a, s,

Kč, jenž

po!káže na účetob

obda.cvaný ll]Ťio peněžitý ddr pí]jímá i:;rov.i proh .šu]e,:e'i:jatý pe,lěžitý
dar !oLrž]]e k naplřoVáníj€ho
!ae]Lr, 1€dy k ziizolrnie próvozu s(h.ánét pro .c]ožené.]ěi pocpoiÉ
,
l,š..h tlnnost:spolen,;,ch s roskytová,
ním pomoci, především ke stavbé azy]ového dornU,

ll

5mlU!ni5Ira ry proh]..šlji, že tato 5m o!Va odpo\,idé je]ich s]<irieané Vůli,
že 5m oirVLJ !jednaly. že tato 5nrlo!Va by].] s€p5ina, úaestník)pieite.. a j mi V.e]én] rozsahu
schváiena l po:é podepsána.
IV

5rnlouvaje sepsána Ve dvoU Vyhotoveních,ž nichž kažclá smluVnístrana
obdrží
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BabyBo$
Návlh. Rozllad n?le ]l ,e p|o do l ve p rc,pěď ba bybaxu, vyplňt? darava ci ýni. u ru a pcšle te nálr, ji pošLou d,rojna
pad2prll]d l..bllnPnl iedna patvrzené paré paš]efie zpět. v saLlvislostj , tím 5i dovolujene upozornit pňvnjck!o.,a,
i? h.)d|olllpóskytnulého dalLl, klerý bude tiIi! a!espoň 2 aaoKi, Llrcenéha pro podparu budován|a fungaváni
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b.bybcxu,
silze dle

§ 20 adst.8 odetist ad zák].,dLl dl1l|a. \lliže,ého d!. § 31 zák. o danjz piíjmLi.V úhrnu ]ze adečist
l|oXin)álně 10'i z již sr,íž?ného?ik!rfu dnně d|," 11 U fy.kkfch aš.b ,] lze .dečis| dle s 15 Ddrť. 1 ddravanau
' v? zdalia|a(ím .bilobí |)|erčhne 2!i) ze zikladu dané dneba
částku ze základ| ca.é, pokOd úlllF.ó h.(inata dlllu
aini l)cá5!ka alespoň í aaak I LihlJlu lze aáečísťn.|/ýše 15./a ze zák|I)d| ieré Dlno|a.irniouva 5lo|žímima jiné
dárci iak. podk!.d |}lo |]tely doňavého piizránidaně 1 piin)i dle úkann i. 5t6|19' sb. a danich 7 přijn|. )dka
Wiabii|í 5ymbal Drcriř' !,ftd!? svóje lČ.
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na §tr.ně jedne jako ďaIce (dále ien ,,ddíce")

Babybox pro odloženéděii sTATlM,z_s,
lČ 27006891, DÉCz27oa6a91
se 5ídlem Pod oboíou 88, ]04 00 Praha ]0 - Hájek
Vedený u ]Vési§kého soUdu V Plaze pod spisovou Značko! L ']6021
jednajícípředsedou LudVíkem Hessem
na 5tr.ně druhé]ako obdaíoVaný (dále jako ,,obdaloVaný")

uzavírajínížeuvedeného dne,

nT

érícea íoku tuto

DAROVACÍSMLOUVU
podle ust,

§ 2055 a násl-

zákona č. 89/20]2 5b. Nového občanského zákoníkU

V

plainém zněni,

l,

Dáíce tínrto pienecháVá obdarovanénru bezp]atně peněžitý ddr Ve Výši:,,r,000 Kč, jenž po!káže na účetob
daíovaného č,261]63]9/0800 Vedený u aeské §pořitelny, a, s,

obda.cvaný li]nto peněžitý ddr pí]jímá i /;rov.i proh .šU]e, žé
]]i]jatý pe,lěžitý dar !oLrž]]e k naplřoVáníjeho
Ljae]Lr, 1€dy k ziizo],,rnie próvoz! sch.ánét pro óc]ož€né
pócpoie
.]ěi ,
l,š..h t;nnosi:spolen,;,cn s poslrytou:,
ním pomo.i, především ke stavbé azy]ového dornU,

lll-

sr.lUVníýlany prohlašuji že tato 5m]ouva odpoVídé jejich skurečnévúli,
že smJouVl] uj€dnaly
Va byla sepsán;, účastníkypřečiena a jímiV ce]ém rozsahu
schválend a poté poaepsána.
IV

5rnlouva.je sepsána Ve ClVoU Vyhotoveních, z nichž kažclá smluVnístrana
obdíží
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