MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

a

Ing. Ziegler Kamil

DAROVACÍ SMLOUVA NA FINANČNÍ DAR

Ing. Ziegler Kamil
adresa: Vídeňská 1185/112, 148 00 Praha 4- Kunratice
(dále jen „dárce“)
a
Městská část Praha-Kunratice
pod adresou Úřadu MČ K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 - Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 002 31 134
DIČ: CZ002 31 134
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 2000690389/0800
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
darovací smlouvu:

I.
Poskytnutí daru
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 20.000 Kč dárcem
obdarovanému.
2. Tento dar je určen na akci: Přemístění a obnova válečného hrobu – pomníku, pozemek č.
parc. 2417/2 k.ú. Kunratice. Obdarovaný prohlašuje, že dar použije na realizaci uvedené
akce.
3. Finanční dar bude převeden dárcem na účet obdarované č. 2000690389/0800 do 15 dnů od
podpisu této smlouvy.
4. Dárce prohlašuje, že dar na základě této smlouvy poskytuje zcela dobrovolně a svobodně.
5. Obdarovaný přijímá dar do svého vlastnictví.
6. Dárce má právo požádat obdarovaného o předložení dokladů osvědčujících užití daru
v souladu s touto smlouvou.
7. Darovací smlouva slouží dárci také jako podklad pro účely daňového přiznání dle
příslušných právních předpisů.
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II.
Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou číslovaných dodatků
ke smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž dárce obdrží 1 vyhotovení a obdarovaný 2
vyhotovení.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Veškeré otázky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku
v platném znění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, smlouva je
v celém rozsahu projevem jejich pravé, vážné, svobodné a omylu prosté vůle a nebyla
sepsána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení
připojují obě smluvní strany níže své podpisy.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha - Kunratice“ vedeném městskou
částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může
být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části
Praha - Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a
případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.
V Praze dne

V Praze dne

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha - Kunratice

Ing. Ziegler Kamil

-3-

