DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami :
Firma :
IČ :
se sídlem :
zastoupený :
(dále v jen „Dárce“)
a
Spolek Veselý vozíček
IČ : 27008436
Spolkový rejstřík: L 5730 vedený u Krajského soudu Hradec Králové
se sídlem: Třesovice 2, 503 15 Třesovice
korespondenční adresa: Mandysova 1300, 500 12 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Miroslavem Štěpjákem, předsedou Rady spolku
(dále v jen „Obdarovaný“),

Dárce a Obdarovaný společně dále jako „smluvní strany“

čl. 1 Úvodní ustanovení
1.1.

Obdarovaný je, v souladu s ustanovením § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
právnickou osobou – spolkem.

1.2.

Obdarovaný byl zřízen za účelem poskytování sociální, materiální, finanční a jiné pomoci tělesně a
zdravotně postiženým osobám a to způsobem uvedeným ve stanovách Obdarovaného.

1.3.

Dárce se seznámil s činností Obdarovaného a hodlá ji podpořit peněžitým darem.

1.4.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem podpory činnosti Obdarovaného.

čl. 2 Předmět Smlouvy
2.1.

Dárce se zavazuje ve sjednané lhůtě darovat, tedy bezplatně převést do vlastnictví Obdarovaného,
peněžní částku ve výši
Kč (slovy:
) na podporu činnosti
Obdarovaného uvedené v čl. 1 Smlouvy (dále jen „Dar“), a to bezhotovostním převodem na bankovní
účet Obdarovaného vedený u FIO banky č. ú. 2700425631 / 2010 variabilní symbol

2.2.

Obdarovaný se zavazuje Dar přijmout a řádně užít v souladu s účelem a za podmínek uvedených ve
Smlouvě.
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čl. 3 Prohlášení smluvních stran
3.1.

Dárce prohlašuje, že je oprávněn Dar darovat, a že darováním Daru nedochází k poškození či dotčení práv
třetích osob, není osobou omezenou ve svéprávnosti a není v úpadku, ani v situaci hrozícího úpadku.

čl. 4 Darování a přijetí daru
4.1.

Dárce se zavazuje Dar darovat do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy.

4.2.

Dar je Dárcem darován okamžikem připsání Daru na bankovní účet Obdarovaného.

4.3.

Na písemnou žádost Dárce Obdarovaný písemně potvrdí přijetí Daru.

čl. 5 Ostatní ujednání
5.1.

Dárce je oprávněn písemně požadovat vrácení Daru nebo jeho části v případě, že Obdarovaný užil Dar
nebo jeho část v rozporu se sjednaným účelem. V případě užití pouze části Daru je Obdarovaný povinen
vrátit pouze tuto část Daru.

5.2.

Obdarovaný je oprávněn vrátit Dar zpět Dárci také v případě, že Dárce nepřiměřeným způsobem zasahuje
do činnosti Obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.

čl. 6 Závěrečná ustanovení
6.1.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.2.

Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

6.3.
6.4.

Jakékoliv změny Smlouvy jsou možné pouze v písemné formě na základě písemných oboustranně
odsouhlasených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

6.5.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a
souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V

dne

V Hr. Králové,

Dárce

Obdarovaný

________________________

________________________
Ing. Miroslav Štěpják
předseda Rady spolku
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