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Daľovacísmlouva č.0085/0/oso/19

člI
Smluvní stľany

1) Městská část Praha 5

sídlo: Praha 5' nám. 14.říjnaI38114,PSČ150 22

zastoupena Mgľ. Renát ou Zajiěkovou' starostkou
ICO:00063631
DIČ:CZOOO6363I
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

čísloúětu: 2000857329/0800
(dále jen ,,dáľce")

2) Římskokatotĺcká farnost u kostela
sv. Václava Praha - Smíchov
sídlo: nám.14.Ťijna642117, Pľaha 5' 150 00
zastoupena: ThMgľ' Jerzy Gapskim, faľářem
lČo:ąt 191692
bankovní anka, a.s.

čísloúčtu
(dále jen,,obdarovaný')

(dále takéspolečně,,smluvní stľany")

uzavirají podle ustanovení $ 2055 a násl. zźtkonač.89/2012 Sb., občanskýzákoník, ve
zněni pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,občanský zákonik"), futo daľovacísmlouvu.

cl. II
Předmět a účelsmlouvy

1) Předmětem tétosmlouvy je poskynutí finančníhodaru ve výši 20.000 Kč'tj. slovy:
dvacet tisíc korun českých (dále jen ,,dar") obdaľovanému.

2) Tento daľ je poskýován na zajištěníakce ,,Mikulášská nadílka pľo děti 2019* pořádaná

dne 5. |2.2019' v kostele sv. Václava, nám. 14. řijna642117, Praha 5 _ Smíchov, 150 00.

CI. ilI
Smluvní vztah

1) Dárce prohlašuje, žebezplatně převádí vlastnické pľávo k daru tak, Že ťrnančnídaľ ve
výšidle čl'II odst. 1 tétosmlouvy poukáŽe obdarovanému foľmou bezhotovostního
převodu zűětu dárce na v záhlavi uvedený účętobdarovaného nejpozději do třiceti (30)

dnů od podpisu této smlouvy, a to s příkazem spočívajícímv povinnosti obdarovaného
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využ í t předmět daľ u ýhľ adně k ú č elu uvedené mu v č l. II odst. 2 té to smlouvy a

Ą\ öj'H;L""'ľ ľ ľ ĺ 1:,,':ľ ;*ľ ';;i:.,""""t dárce o využ ití  đ u.u2) obdarovaný pľ ohlaš uj 
", 

i"'a*or,.]'-u do ś vé ho vlastnictví ,_pouŽije ho ýhradně k ú č elu

2\ ;i"i""":"ff"ä iJ'."ąľ lí fi".,T[ľ J#':1Tľ o"u'Í iLx* 
ĺ 'ď.-",]*ä ..Ĺ o vyuŽití  daľ u3) Za dárce ve věcech aaministľ aiĺ ňi.n 

." 1"1lr"1ĹĹĺ ch jedná odbor sociální  problematiky aprevence kriminality Úľ adu městské  č ásti Pľ aha ś ,riił '" ru. ří jna 4/138ą, Piaha 5.

č l rv
Využ ití  daľ uo pľ ávo dáľ ce na vľ ácenĺ  daľ u

l) o využ ití  daru je o.bdarovaný povinen pí semně informovat dárce zprávouzpracovanoupodle pří lohy č ' l 
1:|o ''nlouí ylJ";T rouEa.tĺ :" uyĺ eioä í  daru' kopie ú č etní ch dokladů ,věcný popis výsledků  využ ití  ä ";ř; )noano"ä i;rdJoľ o obč any městské  č ásti Praha5' Souč ástí  pří lohyi 

.l :' ĺ  pĺ *-"ä  zpráva" p.ů lJil 
"k"e, 

(popř. č innosti, ke kteľ é  byldar využ it)' Ve kte;é  ouaä 'oiun/-;;ä ; rpruru đ  p.,iu!n" 
1ł ." (popř. č innosti), a to vč etněpří padných informací  o ceu'ove'm o9u' 'ĺ 's,!'"ĺ Ĺn-uL.9 qnorr. osou, kte.e využ ilypředmětné  č innosti) a fotodoku'.ł í ".iai-'"d;;i;ö{u..i 

uk." (popř.č innosti). Dárceje oprávněn pří lohu e' 
'l 

tetosňlouui uyplnon"" 
"uä ".'ä ným dle té tđ  smlourry kdykolivzveřejnit způ sobem' l't"y 

"iá-,á in any, .eĺ ..,'"oüdu.ouuny souhlasí ' Závileč názpráva o využ ití  daru buđ e ao'ue"* pří sluš né m" 
"Ju"." Uřadu městské  č ásti Praha 5

ö:*i:ä i'',i:.'ĺ ]'ł xT;n:ť ľ ľ ĺ :ľ }',ľ ;ff illlou'"ńů a;ilň"oaprvní ho
Zjistí -li dárce' 

^ 
ú 1u::Ľ"ý';.o''i;rĺ u urr.a"ny 'iŕ jĺ  odst. 1, tedy ž e neuŽí vá dark ú č elu sjednané mu v č l' ľ  oaĺ ' i'{er, smlouvy, ł rraonesplnil povinnost informovatdárce o využ ití  daru dle u;'ananiei lř odst. l rcí á.Á_r-"ňy, má právo poŽadovat vrácení

fr ä ľ ł *:T#1Ĺ"'y::ł riił ł ł ť pí .";; j;ilł i"ł i;"pouin"nä u,i,átĺ t,atove

g:ĺ T:Jŕ ľ i;i 
Í ĺ Jx1"j" 

sń' ä "#l-eno dáľ cę využ ití mnásledují cí ho loga městské

2)

3)

[-J tHä ił ff'j

ct. v
Povĺ nná ustanovení

l) Smluvní  Strany j:ľ  na, vědom_í  , ž r.ľ  nabytí  ú č innosti 1é to smlouvy je nezbýné  jejíuveřejnění  v registru smluv podll zákona ĺ . iąo/zus sb.' o zvááš í ní ch podmí nkáchú č innosti někteých smluv, 
'i*r.Ji"'ĺ nĺ  tccnĹ fi;." a o ľ egistru smluv, ve zněnípozdějš í ch předpisů ' do 3ó J''i_ä o..dn" ń;;;ru'r,nlouu, p"ďJ;; .ńjuun, stranou,nejpozději do 3 měsí c'ĺ  oq'.an" pä pĺ r: :ńŇ'y' ł ä .n o.ou.de Městská č ást Pľ aha 5.Smluvní  strany b"ľ u na vědomí , Že uveřejnenĺ  oś áuni.h ú dajů  u" ..nlourr! uveřejněné  vregistru smluv podle vcty prvni ."ä .:" ' *u"a"l"iĺ rrł to ,arőn"- ;;;l. ä  odst. l pí sm.c) naŤ í zení  Evľ opské ho ŕ u'lu-'*ulŔua, GÚj;óüż ä zq. s'rurr'ir;."";prohlaš ují , 

Žeskuteč nosti obsaŽené  uä ''louuc"n"pouuz ují  zaou.t oanĺ -i;j.-.;'';"'.lrry.lu 
$ 504
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Ą\ ř?''ä#ff ŕi*:il'fľrĺ,,ľ"1l'"''svolení k jejich užitía uveřejnění bez stanovení2) Smluvní stľany se đohodlynäuuełejněnísmlouvľ-11sist1u smluv podle předchozíhoodstavce i v případě
' ž";; ;;;o*e poui*"r,

"".il;"it smlouvu u ."!i.,. smluv podle
zákona č'

.340/2Ot5 S;''*;' zvlástnĺclr_"o"ä'iĺa.h..,;ń;.tĺ'"'noL,..y"l,

smluv.
a\ ž;:ľ::,:Tl;1'"1'Ł'.ä'':lŁTĽ','.ĺłľr"ťä1''enĺpo'acjłäir.apĺ.n, nu ,.luuni3) Tímto se ve;myslu

""u*""i5 ł: odst' 1 zákonač,. 13t/20O0 Sb., o hlavním městě
Ptaze' ve zni1l--y"'-ał;ĺ'řpi"ä1ĺ'1i,pr:;;;r;;";'|yly s3lninľ pojńĺnty pľo platnostxni::#,ł;i;::'.TjľÍiŤÍiýtr^';,':''łi.ff"",. Ŕ"ay Ĺ,ä,oi.;eá.,i p,ul,"-j-e.

CL VI
Závěrečná ustanovení

]] i--::ĺ1,ľl#ŕ.jxH?i'[J:,'#.f1ľ
podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti

: ľĺ*ľ .

práva a povinnósti neupľavenév této smlouvě se řídíplatn;ými právními3) Zm,ěny a doplňky tétosmlouvv m
.. podepsanenääuemasmluvními;;;:ľäľ*

provedeny pouze formou písemnéhododatku

: in,oolxĺi;Jľj".äräiffiü'stejnopisech,znichždárce obdržítřistejnopisy a5) Nedílnou soueast.reĺo J'iouvy tvoří Příloha č.l -Íinančníchpľostředků
oriaciä"jĹ" a*". - Zéry&ečnázpráva - vyúčtování6) Smluvní stiany prohlaśu;i';"

.;ř;*
sepsaly na základěpravdivých údajů,jejich pravé

a svobodné vůIe, nikoli
''ĺ.J^^ä'ĺ

,?;áp;i"ě
".'r199'r9l, p"a.ĺnJL, smlouvu si

přečetly, s jejím obsahem ."u'iä.ĺänu a,ĺLuiiJiräoiio";";í svépodpisy.
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