Smlouva darovací
VSD00350
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
mezi smluvními stranami:
Město Napajedla
IČ: 00284220
se sídlem Masarykovo náměstí 89, Napajedla, PSČ 763 61
zastoupená: Zbyňkem Ohnoutkem, místostarostou
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Napajedla, č.ú. 27-1409287339/0800
jako dárce (dále jen jako „dárce“ nebo „nebo „Město Napajedla“)
a
Junák-český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z.s.,
se sídlem Na Kapli 1060, Napajedla, PSČ 763 61
IČ: 46276165
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
zastoupený: Zbyňkem Abrhámen, předsedou
bankovní spojení: FIO banka, a..s., č.ú.: 2500347851/2010
jako obdarovaný (dále jen jako „obdarovaný“)
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek dárce k bezplatnému poskytnutí finanční částky (dále jen „dar“)
obdarovanému a závazek obdarovaného tuto finanční částku od dárce přijmout, vše za podmínek
v této smlouvě uvedených.
2. Hodnota daru činí finanční částku ve výši Kč 3 000,-- (slovy tři tisíce korun českých).
3. Tento dar bude použit na: volejbalový turnaj „Betlstar“ 2017.
II.
Ostatní ujednání
1. Výše daru bude uhrazena převodem na peněžní účet obdarovaného uvedený v záhlaví této
smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření této darovací smlouvy.
2. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou
protislužbu ze strany obdarovaného.
3. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se jej použít pouze k účelu, k němuž byl
poskytnut.
4. V případě, že obdarovaný poruší své povinnosti a nepoužije poskytnutý dar v souladu s účelem dle
této smlouvy, je dárce oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit, čímž se smlouva od počátku
ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým
podpisem.
DOLOŽKA. Tato smlouva byla schválena v Radě města Napajedla dne 01.02.2017 usnesením číslo
849/35/10/1/2017 a tím jsou podmínky její platnosti splněny.

V Napajedlích, dne: 09.02.2017

V Napajedlích, dne:

otisk razítka

otisk razítka

__________________________________
Dárce:
Město Napajedla:

______________________________
Obdarovaný:
Junák-český skaut, středisko Jerry
Hodného Napajedla, z.s.:

Zbyněk Ohnoutek, v.r.
místostarosta města

Zbyněk Abrhám, v.r.
předseda

