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Niže uvedeného dne. měsícc a roku uzavřel}, podle § 2055 a

nás1, zákona

občanský zákoník, 1úto darovací slnlou\.Ll.

lI. Přcdmět

č. 89/2012 Sb..

smlou!_"r

],

Dárce se touto smlouvou zaýa7Llje. že převede jednorázoýč obdařovanému finančni
clar ve výši 4,000Kč (sloD,: čtyři tisíce korun českých) 2a účelemiinancování
rehabilitačníoh a Yolnočasclvých aktivit plo žen} ve sdrL!žení ALEN, !.\,ale žijícív
DobiichovicíOh,

2.

Obdarovaný linančni dar ve výši:1,000 Kč (slo!""-: čtyŤitisice koíun českých) od dárce
přijímá a zavazuje sejej použit \,ýhradnč k výše uvedenému účelu.

lII. Práva a povinno§ti §mluvních střan

1. Finančiídar vc výši 4.000 Kč se dárce zarazuje poukiat na bánko,,ní

2.
3,

účet

obdarovalého vedenÝ u Českéspořilelny v Praze 1. č, účtu1940574359/0800. do 30
dnů od podpisu této smk)uvy občma stnluvním stranani.
ljvedený finančnídar poskytuje dárce dobrovolně,
Pokrrd nebude dar Zcela využit na úhradu účeludle čláŇLr IL léto smlouv!.
obdalovaný je povinel nepoužilý }inančnídar nebo jeho čásl dfuci Vrátit do
3 ] . ]2,2018,

Iv. závěrečná ustanovení
1.

Smluvní stran_,r \,}'slovně souhlasi, že tato sltriouva můžebýt bezjakéhokoliv oLnezrni
Zveřejněna na oliciáiních webo\ých stlánkáclr ílčastníhismlou\'y a to včetiě \,šech
piípadnýclr piíloh a dodatl!ů, Smluvni strirn,l prohlašují.že skLrtečnosti uvedené v télo
imlouvě nepovafu.ii za obchodni taicmství ve smyslu ust, § 50,1 7ák, č. 89/2012 Sb"
občaiský zákoník a uděluji s\o]ení kjejich užJtía Zveřeinéní bez Stano\L,ni
jakýchkolir da]šic],] podllinek.

). Talo smloura nab!\á platnlrsli a účinnostidnem je.jího pcldpisu oběma srnlrrvními
s!íananli
Veškerézmčn} a doplntr}, té1o smlouv) lze platně čjnit pouze 1bnnou pisemných
dodatků,
4,

Snrloura je \l,hotovcna re rlrou ste,jnopisech s platností originálu. kdy kaldá ze
snl]u\ních Slran obdťží_iedno\}hoto\eni téio smlou\},
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