
část Praha 13
687
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 

ná Ing. Davidem Vodrážkou, starostou 
spojen í 

(dále jen „Obdarovaný")

CENTRAL GROUP a.s.
IČ: 24227757
se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17925 
zastoupená Ing. Ladislavem Váňou, místopředsedou představenstva^^^^^^^^ 
bankovní spojeni (číslo účtu, z něhož bude Finanční dar poukázán):
(dále jen „Dárce")

uzavírají podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun 
českých) (dále jen „Finanční dar") Dárcem Obdarovanému. Dárce poskytuje Obdarovanému Finanční dar 
dobrovolně a Obdarovaný tento Finanční dar dobrovolně přijímá.

Článek II.
Účel smlouvy

2.1 Dárce poskytne na základě této smlouvy Finanční dar Obdarovanému za účelem financování činností 
uvedených v ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění, na 
vědu a vzdělávání, školství, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, tělovýchovné a 
sportovní, a to konkrétně za účelem pořádání společenské akce dle určení Obdarovaného.

2.2 Obdarovaný se zavazuje, že použije Finanční dar výhradně k účelu uvedenému v bodě 2.1 této 
smlouvy.

Článek III.
Způsob poskytnutí Finančního daru

Finanční dar bude poskytnut bezhotovostním převodem z bankovního účtu Dárce na bankovní účet 
Obdarovaného č. 2000875359/0800, a to nejpozději do 30.4.2019.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 Tato smlouva byla schválena Radou Městské části Praha 13 ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů usnesení č. UR 0165/2019 ze dne 15.4.2019

4.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.

4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
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4.4 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude zapsána 
do centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě 
uvedené, nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva, jakož i její 
případné dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.

4.5 Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha 13.

V Praze dne 30. 01. 2019 V Praze dne 2 4, 04,

Dárce:

CENTRAL GROUP

CENTRAL G 
zast. Ing 
mistopředi

Obdarovaný:

Městská část Praha 13

Ing. David Vodrážka 
starosta městské části
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Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném zněm. 
že byly splněny podmínky pro platnostgrávniho úkonu 

v souladu s usnesením RMČ t.Qféízedne JfzljLfO 7


