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Darovací smlouva

dlernnanoveníšZOSSatnasl()bčanskehcrzakoníku(389/20l2 Sb.

Městská část Praha — Kunratice Městská část Praha-Kunratice

se sídlem: K Libuši 7. I48 00 Praha 4 Domčeno 0612 2017

zapsaná u ČSÚ Č.j. 157/043 120 z 15. 3. 2004 41.31020 7 Ogfilnhy

zastoupen: lng. Lenkou Alinčovou. starostkou MČ dm“

; || um I l u Hurruummmw

              

016(20on 134

plátce DPH

bankoxni spojenizČeska spořitelna a.s._ č. ú.

dalejen __dárce“

m035e56554043a

Nadační fond Svatovítské varhany

se sídlem Hradčanské namesti 56/16. Hradčany. l 19 02 Praha 1

IČO .- 027 94 471

zastoupený [Cl.ie. Mgr. Ondřejem Pávkem. předsedou správní rady a Prof. _ll lDr, „lanem

Křížem místopředsedou spravni radý

dále jen „obdarovaný“

spolu uzavírají darovací smlouvu níže uvedeného znení:

("lánek l.

Preambule

Obdarovaný je nadačním fondem založeným v režimu ustanovení §394 a násl. Občanského

zákoníku 689/2012 Sb. seílem podpory rozvoje kulturních a duchovních hodnot. a to

konkrétně za účelem zajištění realizace velkých varhan \“ katedrále sv. Víta. Václava a

\r'oitecha na Pražském hradě kjejich využití liturgiekemu a kulturnímu.

Dárce má zájem podpořit naplnění výše uvedeného účelu. pro který by] obdarovaný založen.

Článek ll.

Sjednáni daru

Dam: se touto smlouvou dobrovolně zmazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši

10 000,-Kč (dalejen .,.Dar“).

Darec poskytne Dar formou bezhotovostního převodu na účet obdarovaného který je \ eden u

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pod cu. 2 „ a to s uvedením

variabilního Sýmbolu . Dar bude dárcem poskytnut do 30 dnů od

uzavření této smlouvy.

Dame svým darem přispívá na konkrétní varhanní píšťalu a to (dop/nil .\'/7ťt'(fÍ/\UCI pístu/r

rejstřík. tón). kterou tímto ..adoptuje" podle systému zveřejněného na weboxých strankach

obdarovaného.

Obdarovaný Dar přijímá a zavazuje se jej užit \v souladu s účelem specifikovaným \ článku [.

odstll této smlouvy tedy pro účel zajištění realizace velkých varhan \' katedrále sv. Vim.

\f'aclava a Vojtěcha na Pražském hradě kjejich výuzití liturgickemu a kulturnímu.
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()bdarovany ma zamer. aby pořízené v'elke' varhany byly ve výsledku majetkem Metropolitní

kapituly u sv.\'ita v Praze. se sídlem llrad lll. nádvoří 48,2. ICO H45] l l5„ která bude provoz.

velky ch varhan zajišťovat.

('lánek Ill.

Další ustanovení

l. Obdarovany je povinen k žádosti dárce umožnit mu nahledrmut do účetnictví obdarovaného a

dalších listin tak. aby bylo možno ověřit Ze Dar byl užit k účelu specifikovanemu v clanku l,

odstl této smlouvy.

2 ()bdarovany je povinen poskytnout dárci kjcho vyžádání potvrzení o poskytnutí daru

s obsahem. ktery bude potřebný 7 hlediska vedení účetnictví dárce a požadavku správce daně

darcc.
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Dárce souhlasí s tím. aby jeho jméno či nazev byly obdarov anýni zveřejněny spolu s ostatnimi

darek jako osoby. jež poskytly obdarovanému dar za účelem specifikovaným v Článku l.

odst. ] této smlouvy. a to například ve výroční zprav e obdarovaného.

('lánek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřeniní.

7 Jakekoliv změny či doplnky této smlouvy vyžadují kjejich platnosti písemnou formu dodatku

k této smlouvě v listinné podobe

   

3. Smluvní strany vyslovne souhlasí s tím. aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném

„l)/"ehled .vm/i/r uzavře/tím?! Me‘s/ska“ čás/í ])i'a/m-Išim/“ulice“ vedenem městskou částí, který

obsahuje údaje o smluvních stranach. předmětu smlouvy; čiselne označení smlouvy a datum

jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí. že tato smlouva může být bez jakéhokoli

omezeni zveřejněna na oficiálních webových stránkách Mestské Části Praha-Kunratice na síti

internet ( . .; „ - ). a to včetně všech případných příloh a dodatku. Smluvní

strany prohlašují že skutecnosti uvedené v této smlouvě nepov ažuji za obchodní tajemství ve

smyslu ustanovení _b' 504 a 2985 občanského zákoníku. A udělují svolení kjejích užití

a zveřejnění bez stanov ení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopiscclr a to po jednom pro každou smluvní stranu.

5. Smluvní strany prohlašujk Že se před uzavřením této smlouvy podrobné semamily sjcjím

obsahem. který zcela odpov'ídájejich pravé a sv obodne vuli.

\' Praze dne V Praze dne 27112017

Darcei / __ »  ()bdarovany:
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