Městská část Praha - Kunratice

a

DetskyDum s.r.o.
DAROVACÍ SMLOUVA

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
1.

Městská část Praha - Kunratice
se sídlem: K Libuši 7, Praha 4, PSČ 148 00
IČ: 002 31 134
DIČ: CZ00231134
zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4
číslo účtu: 9021-2000690389/0800
zastupuje: Ing. Lenka Alinčová, starostka
(dále jen „obdarovaný“)

2.

DetskyDum s.r.o.
se sídlem Suppého 621/10, Praha 4, PSČ 148 00
IČ: 271 98 642
DIČ: CZ271 98 642
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod oddílem C vložka 103819
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2800135498/2010
zastoupená: Petrou Raiserovou, jednatelkou
(dále jen „dárce“)
(spolu dále také jen „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“)

Článek I.
1) Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému bez nároku na jakékoli
protiplnění níže specifikovaný dar a závazek obdarovaného tento dar přijmout.
2) Smluvní strany se dohodly, že dar podle této smlouvy je darem účelovým a bude použit pro
akci „Vítání miminek“ v roce 2021.

Článek II.
1) Dárce daruje obdarovanému dárkové balíčky pro akci „Vítání miminek“ (dále jen „dar“
nebo „darovaná věc“), kterou bude obdarovaný dle aktuálních potřeb v průběhu roku 2021
pořádat. Dárce se s obdarovaným dohodnul, že cena 1 dárkového balíčku bude cca 250 Kč
a pro rok 2021 bude celková cena daru odpovídat hodnotě nejvýše 20 000 Kč.
2) Složení dárkového balíčku bude na rozhodnutí dárce a bude odpovídat účelu této smlouvy.
3) Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem shora specifikované darované věci.
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Článek III.
Smluvní strany se dohodly, že ke konečnému vyúčtování daru dle skutečné ceny daru a množství
dárkových balíčků pro daňové a účetní účely dojde do 20. 12. 2021.
Článek IV.
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou
části, 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.
2) Veškeré změny, doplňky a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou
a musí být podepsány oběma smluvními stranami.
3) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
5) 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

Petra Raiserová
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