Darovací smlouva
uzavřená dle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Níže uvedeného data uzavřely smluvní strany
Jméno a příjmení [Název]:
Datum narození [IČ]:
DIČ:
Bytem [Sídlem]:
Zastoupen:
na straně jedné jako „dárce“
a
Mateřská škola Lány, příspěvková organizace
Školní 373, 270 61 Lány
IČ: 71002022
zastoupená Miluší Vaněčkovou, ředitelkou školy
bankovní účet č. 215949395/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s.
na straně druhé jako „obdarovaný“
tuto
darovací smlouvu (dále též „smlouva“):

Článek 1
1. Dárce touto smlouvou bezplatně předává obdarovanému peněžitý dar ve výši ………… Kč
(slovy: ………………………………korun českých) [dále též „dar“], který je určen
a účelově vázán na financování hlavní činnosti obdarovaného jakožto mateřské školy,
tj. školství, ve smyslu § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Obdarovaný shora uvedený dar přijímá do svého vlastnictví a prohlašuje, že dar použije
k účelu, k němuž byl dárcem určen.
3. Dárce dar poskytl
a. na bankovní účet obdarovaného, který je uveden v záhlaví této smlouvy
b. v hotovosti dne …………… k rukám obdarovaného.

Článek 2
Smluvní strany prohlašují, že žádnou ze skutečností uvedených v této smlouvě ani smlouvu
samotnou nepovažují za obchodní tajemství, a souhlasí s tím, že celý text této smlouvy nebo
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datu uzavření smlouvy mohou být bez dalšího
zveřejněny na internetových stránkách obdarovaného a v rámci veřejného poděkování dárcům.



Nehodící se škrtněte.

Článek 3
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a obsahuje
úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany chtěly
ujednat a které považují za důležité pro její závaznost.
2. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou postupně číslovaných dodatků.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá smluvní strana po
jednom.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni, za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti.

V Lánech dne ………………

dárce

obdarovaný

