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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

a

ing. Vít B E R A N

DAROVACÍ SMLOUVA

Tato darovací smlouva v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a podle § 2055
až 2078 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, byla uzavřena níže
uvedeného dne, měsíce a roku mezi
1.

2.

Městskou částí 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
na straně jedné (dále jen „Dárce“)
a
ing. Vít B e r a n
nar. 20.6.1958
bytem Tužebníkova 360
149 00 Praha 4 - Šeberov
na straně druhé (dále jen“Obdarovaný“)
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)
Číslo účtu: 43-1497740227/0100

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
Dárce je Městskou částí Hlavního města Prahy a je plně způsobilý k právním úkonům a právům
a povinnostem bylo dohodnuto následující:
Článek I.
1.1 Dárce touto smlouvou daruje Obdarovanému finanční dar ve výši 15 000 Kč (slovy:
patnácttisíckorunčeských).
1.2 Dar byl schválen na poradě starostky č. 48 ze dne 25. 11. 2019.
1.3 Obdarovaný dar v této výši uzavřením této smlouvy přijímá.
Článek II.
2.1

Smluvní strany se dohodly, že tento dar bude vyplacen bankovním převodem na účet
č. 43-1497740227/0100
Obdarovaného do 15 dnů od podpisu smlouvy.
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Článek III.
3.1. Dárce i Obdarovaný shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání, podle jich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nepříčí se
dobrým mravům a zákonu, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toto
připojují své vlastnoruční podpisy
3.2. Práva a povinnosti kterékoli ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy nelze platně
postoupit na 3. subjekt bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3.3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zák. č. 131/2000 Sb.
o hl. m. Praze a ustanoveními § 2055 až 2078 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský
zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.
3.4. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby spory vzniklé v souvislosti
s touto smlouvou byly vyřešeny smírnou cestou. Nebude-li možné dosáhnout mezi
smluvními stranami smírného řešení, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem
České republiky.
3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha - Kunratice“ vedenou
městskou částí Praha - Kunratice, 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 časového omezení zveřejněna na oficiálních
webových stránkách Městské části Praha - Kunratice na síti Internet (www.prahakunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných dodatků, po znečitelnění osobních
údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci té smluvní strany, která je fyzickou
osobou.
3.6. Veškeré změny, doplňky a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou a
musí být podepsány oběma smluvními stranami.
3.7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění.
3.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, pro každou Smluvní
stranu po jednom vyhotovení.
3.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních
stran.
V Praze dne

V Praze dne

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha – Kunratice

Ing. Vít Beran
obdarovaný
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