
DAROVACÍ SMLOUVAqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(finanční dar)

uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi níže uvedeným i sm luvním i stranam i:

Obchodní společnost:

S ídlo:

Zastoupena:

IČ:
DIČ:
Údaj o zápisu vOR:

Název právnické osoby:

Sídlo:

IČ:
Zastoupen:

Bankovní spojení:

Údaj o zápisu vOR:

1. Sm luvní strany:

HARTMANN- Rleo a.s.

Veverská B ítýška, M asarykovo náměstí 77,66471

Ing. Tomášem Grohem , členem představenstva

Ing. M arkem Třeškou, MBA , členem představenstva

44947429

CZ44947429

společnost je zapsána u K rajského soudu v Bmě, odd. B , vložka

644

(dále jen dárce)

a

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace

Předklášteří, Š ikulova 1438, 666 02

65761774

Mgr. Francem , ředitelem

39239641/0100

Pr 1219 vedená u K rajského soudu v Bmě

(dále jen obdarovaný)

II.Předmět sm louvy

Dárce se zavazuje darovat obdarovanému dar - finanční částku ve výši 67 783,- Kč, slovy: šedesát sedm

tisíc sedm set osmdesát tři korun českých (dále jen "dar"), za účelem nákupu 2 ks lůžek Movita

s centrálním ovládáním a děleným i postranicem i od firmy Linet pro zdravotní a sociální účely, a to ve

lhůtě do 10 dnů ode dne podpisu této sm louvy. Dar bude dárcem poukázán na běžný účet obdarovaného

uvedený shora.

III.
Obdarovaný tento dar přijím á a zavazuje se použít ho pouze pro účel uvedený v čl. II. Dárce je oprávněn

odstoupit od této sm louvy v případě, že poskytnutý dar byl použit pro jiné účely, než je uvedeno v bodě

Č. II. této sm louvy. Obdarovaný se zavazuje vystavit dárci potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.

IV .
Tato sm louva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno vyhotovení dárce jedno

obdarovaný, měnit tuto sm louvu je možné pouze po souhlasu obou stran v písemné formě. Sm louva

nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma sm luvním i stranam i. Tento dar nabývá obdarovaný pro

svého zřizovatele. ( /
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Domov pro scniory PřcdkJášlcři

příspevkO lá oraanizace '

Š iku lov a 1438

66602 PředkJášleří

IČO : 65761774, tel.: 549439611

e

o seniory Předklášteří, příspěvková

organi ce

Mgr. omáš Franc, ředitelIng. Tomáš G roh, člen představenstva

Ing. M arek Třeška, MBA , člen představenstva

dárce obdarovaný


