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Darovací smlouva
uzavřená podle ustanovení 2055-2065 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Č: 00261891

se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastoupené JUDr. Markem Hrabáčem, primátorem

(dále jen „dárce“)

a

TJ Lokomotiva, z.s. Chomutov

IČO: 47795913

se sídlem: Chomutov, 17. listopadu 5461

zastoupený: Vladimír Petřík

číslo účtu: 6027320001/5500

(dále jen „obdarovaný“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Darovací smlouvu

1. Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout obdarovanému účelový finanční dar ve výši 21
450 Kč (slovy: dvacetjedentisícčtyřistapadesátkorunčeských), jako příspěvek na činnost
obdarovaného v oblasti organizovanou činnosti dětí a mládeže do 18 let.

2. Obdarovaný tento finanční dar přijímá.
3. Dárce finanční dar vyplatí obdarovanému bezhotovostně na bankovní účet obdarovaného

uvedený v záhlaví této smlouvy, a to ve lhůtě do 5 pracovních dní od uzavření této smlouvy.
Nedojde-li k uzavření smlouvy do 23.12.2016, pak nárok na vyplacení daru zaniká.

4. Obdarovaný je povinen dárci na jeho žádost kdykoliv prokázat, že prostředky využil v souladu
5 touto smlouvou. V případě nedodržení účelu dle čI. 1 je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit a
požadovat vrácení daru či jeho části.

5. Dárce obdarovaného upozorňuje, že pokud hodnota všech přijatých darů za jedno zdaňovací
období (kalendářní rok) od téhož poplatníka přesáhne úhrnem hodnotu 15.000 Kč, je obdarovaný
povinen odvést daň z bezúplatného příjmu ve výši 15%, v rámci podání přiznání k dani z příjmu za
předmětné zdaňovací období.

6. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu
se řídí následujícími pravidly:
a) Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu

druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana
odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování. Odmítne-li adresát
takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost
odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k
odesílateli.
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b) Písemnosti ze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument,
který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne,
kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený
posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky,
jako doručení do vlastních rukou.

7. Tato smlouva se řídí právní řádem České republiky, především občanským zákoníkem.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona

O svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má

povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí

kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně

osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv
zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

9. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž dárce obdrží dvě a obdarovaný 2
vyhotovení.

1_o. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednání a
že odpovídá jejich vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy.

11. O uzavření tét,7ýmlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva statutárního města
Chomutova č. 3.J16 ze dne 14.12.2016.
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V Chomutově dne
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JUDr. Ma k rabáč, primátor
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Obdarovaný

Vladimír Petřík

TJ Lokomotiva, zs. Chomutov


