
Darovací sm]oLiva

uzavřená v souladu s § 2055 a nás[. zákona ě. 89/2012 Sb. občanský zákoníl(

Městské divadlo Mladá Bo]es]av
Palackého 263, 293 80 Mladá Boleslav
[č  486 830 35
zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze v odd. Pr, vl.č. 772
bankovníspoj.ení:=:_TeriníbankaM[adáBoleslav
číslo účtu:
zastoupené ředitelkou Mgr. Janetou Benešovou
(dále jen ďivadlo)

a

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
]č  463 569 83
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v odd. 8, vl. č. 2379
bankovní spojení:   Komerční_b_a_nka Mladá Bo[eslav
číslo účtu:
zťstoupená lng. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva

lng. Tomášem Žitným, č]enem představenstva
(dále jen dárce)

uzavírají dnešního dne tuto darovací smlouvu

I

Přeďmět smlouvy

1.1  Předmětem této smlouvyje poskytnutí peněžního daru ve výši 50 000 Kč
(slovy Padesát tisíc korun českých) určených na úhradu činnosti divadla.

1.2 Dárce se zavazuje poskytnout divadlu v dar na jeho bankovní účet:

a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy.



m

Práva a povinnosti smluvních stran

2.1  Divadlo dar poskytnutý dárcem v plné výši přijímá a zavazuje se tento dar
použít výhradně k účelům uvedeným v číánku 1 této sm[ouvy.

2.2 Pokud divadlo nepoužije poskytnuů dar pro účely uvedené v článku 1 této
smlouvy zavazuje se vrátit na účet dárce celou darovanou částku.

m
Závěrečná usl:anovení

3.1  0bě strany prohlašují, Že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a bez nátlaku
a že jsou si vědomy důsledků jejího porušení.

3.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími
právními předpisy.

3.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích a každá ze smluvních stran
obdrží jedno vyhotovení.
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