Spolek "Zámeček" Pardubice

Darovací smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami podle
par. 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "Smlouva")
Smluvní strany
Jméno a příjmení:
Bydliště, PSČ:
Datum narození:
Číslo OP:
(dále jen "Dárce")
a
Spolek "Zámeček" Pardubice
se sídlem Čechovo nábřeží 517, Pardubice 530 03
IČ: 22883983
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl L, vložka 7837
Číslo účtu: 2000161815/2010
zastoupené MgA. Tomášem Novotným, předsedou spolku
(dále jen "Obdarovaný")
("Dárce" a "Obdarovaný" dále společně také jako "Strany")

PREAMBULE
(A)

Dárce si přeje darovat Obdarovanému Dar (jak je definován níže) a Obdarovaný
souhlasí s přijetím Daru od Dárce na základě této Smlouvy.

(B)

Dárce a obdarovaný se na základě platných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"),
dohodli na darování Daru.

(C)

Účelem obdarovaného je podpora činnosti svých aktivit, které vykonává jako
právnická osoba, zejména aktivity vedoucí k záchraně a obnově Zámečku Pardubice.
Článek I

1.1

Dárce se tímto zavazuje dobrovolně a bezplatně poskytnout finanční částku v celkové
výši .………………………………Kč - slovy: ……………....................... Korun
českých (dále jen "Dar")

1.2

Strany se dohodly na následujícím způsobu a termínu poskytnutí Daru:
1.2.1 ............................. Kč - slovy: .......................................... Korun českých bude
připsáno na účet Obdarovaného č. 2000161815/2010 do ...............................

Článek II
2.1

Obdarovaný Dar poskytnutý v souladu s podmínkami této Smlouvy přijímá a zavazuje
se, že jej použije na ..............................................................................

2.2

O přijetí daru bude svědčit řádné potvrzení (doklad) vystavené Obdarovaným, které
bude Dárci současně sloužit jako podklad pro daňové účely.

2.3

Obdarovaný se tímto současně zavazuje na žádost Dárce použití jím poskytnutých
finančních prostředků prokázat, zejména prostřednictvím příslušných dokladů,
fotodokumentace, prohlášení, a to do 30 dnů od obdržení takové žádosti od Dárce.
Článek III

3.1.

Dárce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže Obdarovaný Dar nepoužije ke
sjednanému účelu nebo Dárci způsob použití Daru na jeho žádost neprokáže
způsobem stanoveným v čl. 2.3. V případě práva Dárce odvolat Dar a požadovat po
Obdarovaném jeho vydání pro nouzi nebo nevděk se užije úpravy par. 2068 až
par. 2075 Občanského zákoníku

3.2

Obdarovaný je od této Smlouvy oprávněn odstoupit, jestliže Dárce Dar ve sjednané
výši a nejpozději ve lhůtě 30 dnů po datu stanoveném v čl. I neposkytne. Strany se
dohodly na vyloučení použití par. 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že
marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění má za následek odstoupení od této Smlouvy
bez dalšího.

Článek IV
4.1

Tato Smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řidí se platnými právními
předpisy České republiky

4.2

Dárce uděluje Obdarovanému souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem uvedení dat ve výroční
zprávě Spolku.

4.3

Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce.
Každá Strana obdrží po jednom vyhotovení Smlouvy.

4.4

Veškeré změny a dodatky této Smlouvy musí být schváleny oběma Stranami a musí
mít písemnou formu. Strany vylučují pro účely této Smlouvy uzavření Smlouvy či
dodatku k ní v důsledku přijetí nabídky jedné Strany druhou smluvní stranou s
jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky (par. 1740 odst. 3 Občanského
zákoníku).

4.5

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

4.6

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a po
vzájemném projednání jejich základních podmínek na důkaz toho připojují své
podpisy.

n

V Praze dne ...........................

V Praze dne ......................

Za Dárce:

Za Obdarovaného:
Spolek "Zámeček" Pardubice

________________________

________________________
MgA. Tomáš Novotný
Předseda Spolku

