
 

DAROVACÍ SMLOUVA

2016/0214

uzavřená v souladu s § 2055 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb” občanského zákoníku, v platném

znění, mezi:

1.

Smluvní stranv

1.1 Městská část Praha 17, se sídlem Žalanského č. 291/12, 163 02 Praha 6

Zastoupené : Mgr. Jitkou Synkovou. starostkou městské části

IČO : 00231223

Bank SPO—t =_
(dále jen “obc arovam’

1.2 Mgr. Ladislav Kavan - LK SERVIS, generální zastoupení (.)ERnétic, místo

podnikání: Slánská 381/10, 163 00 Praha 6 - Řepy

Zastoupen : Mgr. Ladislavem Kavanem

IČ :40842002

Bank. spoj. :

(dá/ejen “dárce “)

Obě smluvní strany prohlašují, Že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném

projednání a shodě uzavírají darovací smlouvu v tomto znění:

II.

Předmět smlouvv

11.1 Předmětem této smlouvy je darování hmotného daru: kosmetických přípravků GERnótic

a poukázek na slevu na ošetření francouzskou kosmetikou GERnetio nafukovacích balonku.

propisek a bonbonů a to ze strany dárce strane obdnrované. Podmínkou darování tohoto

hmotného daru v celkové hodnotě 53.000.-Kč (slovy: padesát tři tisíce tři sta korun českých).

jak je v této smlouvě níže uvedeno, je jeho použití na obdarování výherců tomboly a soutěží

na akci „Babí léto“, která se koná 10. 9. 2016. (dálejen “daf).

11.2 Dárce se touto smlouvou jednostranně zavazuje, že straně obdarované předá hmotný dar

nejpozději 29. srpna 2016, jak následuje:

1) 10 poukázek na slevu na ošetření v Kosmetickem studiu Gl-ÍRnetic a 500— Kč. celkem

v hodnotě 5.000,- Kč.



2) 3 balíčky v hodnotě a 2.000; Kč. Každý balíček obsahuje: kosmetický přípravek

GERnétic, vzorky kosmetiky a poukázku na slevu na ošetření v Kosmetiekem studiu

GERnetic — celkem v hodnotě 6.000,—Kč.

Dárce se dále jednostranně zavazuje. že straně obdarované předá následující hmotne dary

v den konání akce Babí léto:

l) 200 ks poukázek na slevu 200,— Kč na ošetření při první návštěvě Kosmetickeho studia

GERnétic — celkem v hodnotě 40.000: Kč.

2) Nafukovací balonky, propisky a bonbony jako odměny do soutěží pro děti (malování.

skládání puzzle a házení míěkú na cíl) celkem v hodnotě „ 2.000,-Kě.

11.3 Smluvními stranami bylo ujednáno, že obdarovaný přejímá dar, a to ve formě a celkové

ceně, jak je v předmětu této smlouvy uvedeno, dnem, ve kterém bude dar předán a že jej

obdarovaný dále předá výhercům tomboly na akci „Babí léto". kterou Městská část Praha 17

pořádá 10. září 2016.

III.

Ostatní ujednání

[ll.] Strana obdarovaná se touto smlouvou zavazuje, že dar, který mu dárce poskytne na

základě této smlouvy, použije výlučně k úhradě činnosti, jak je v předmětu této smlouvy

uvedeno.

"1.2 V případě, že obdarovaný dar, který mu bude dárcem poskytnut na základě této

smlouvy, použije pro jiný účel, než jak v této smlouvě ujednáno, považuje se takové jednání

obdarovaného za hrubé porušení dobrých mravů.

III.3 Smluvními stranami bylo dále ujednáno, že dárce je oprávněn domáhat se vrácení daru

jen v tom případě, kdy obdarovaný svým chováním hrubým zpusobem porušuje dobré mravy,

zejména pak tím způsobem, že neplní své povinnosti. ke kterým se touto smlouvou zavázal.

V případě vzniku právních skutečnosti, jak v předchozí větě uvedeno, je dárce oprávněn dar

písemně odvolat,

[11.4 Pro případ, že dar bude dárcem v souladu s touto smlouvou odvolán. bylo smluvními

stranami ujednáno, že obdarovaný je povinen dar dárci vrátit. a to ke dni, který bude uveden

v písemnosti o odvolání daru. která bude prokazatelným zpusobem zaslána dárcem do sídla

obdarovaného.

IV.

Závěrečná ustanovení

IV.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem. kdy byla podepsána oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.



[V.Z Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit výslovným písemným ujednáním. které podepíší

oprávnění zástupci obou smluvních stran. přičemž tuková změna nebo doplnění musí mít

formu písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

lV.3 Právní vztahy touto smlouvou neupravené, právní poměry znich vznikající a

vyplývající, se řídí příslušnými právními normami. zejména pak občanským zákoníkem

v platném znění apod.

IV.—'! Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly. že byla ujcdnzinu po vzájemném

projednání a shodě, podle jejich prave a svobodne villa určite, vážné a srozumitelně nikoliv

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

[V.S Autentičnost této smlouvy potvrzují obe smluvní strany svými podpisy.

IV.6 Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. všech splatností originálu.

přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

(. ' T'J/

v Praze .....”2/. 30147.44 ................... v Praze dne 16. 8. 2016

DOLOŽKA  
Potvrzujeme ve smyslu § 43 1.. Č. 13 1/2000 Sb. \ platnem Luční,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením Rh'lC/ÉMGČ, 000347/2016 ze dne 10. 8. 2016

V Praze dne:

  

 

zastupitels

  


