Darovací smlouva
uzavřená podle § 2055-2057 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
1.

Smluvní strany
Dárce:
se sídlem:

1.1.

IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:
(dále jen dárce)
a
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
příspěvková organizace
se sídlem: Čelakovského 13, 407 46 Krásná Lípa

1.2.

IČO: 708 72 741
Bankovní spojení: PPF banka Praha
Číslo účtu: 200 157 0039 / 6000
Zastoupená: Mgr.Miluší Havlíčkovou
(dále jen obdarovaný)

2.

Smluvní ujednání

2.1.

Předmětem této smlouvy je peněžitý dar ve výši:………………………… ,- Kč
slovy: …………………………………………………………….korun českých
účel daru: ……………………………………………………………………….

2.2.

Dárce se zavazuje předat shora uvedenou částku v hotovosti nejpozději do 14
dnů od podpisu této smlouvy nebo,
Dárce se zavazuje zaslat shora uvedenou částku na účet rezervního fondu DZR

Darovací smlouva
uzavřená podle § 2055-2057 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
Krásná Lípa, vedený u PPF banky Praha, pod číslem: 2001570039/ 6000, v.s.
70872741, nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy.
2.3.

Majetek se nabývá v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 Zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2.4.

Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně . S darem dárce nespojuje
žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

2.5.

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít pouze k účelu, k němuž byl
poskytnut.

2.6.

Obdarovaný je povinen na své náklady vést evidenci, ze které bude patrno,
jakým způsobem darovanou částku použil

2.7.

Dárce má právo na vrácení daru, pokud by obdarovaný porušil závazky, které mu
vyplývají z této smlouvy.

2.8.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží
každá ze smluvních stran.

2.9.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

2.10.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Krásné Lípě dne:

Dárce:

Obdarovaný:

…………………………………………………………

…………………………………………………………
Mgr. Miluše Havlíčková
Ředitelka DZR Krásná Lípa

