
DARovAcí SMLOUVA 
ev. č. DSZOZOOOSS7 

statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800, vedeného u ČS, a.S. Liberec 
(dále jen „dárce ”)

a 
zo ČSOP Kateřinky 
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod č. L 49560 
se sídlem U Lesního divadla 39, 460 14, Liberec XVII Kateřinky 
IČ: 75113252 
zastoupený Ing. arch. Ladislavem Davidem, předsedou 
číslo bankovního účtu: 222036906/0300 

(dále jen ,,obdarovaný”) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku V souladu s ustanovením § 2055 zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto darovací smlouvu: 

I. Předmět smlouvy 

1. Dárce touto smlouvou poskytuje obdarovanému peněžitý dar ve výši 46.000,-Kč 
(slovy: čtyřicet šest tisíc korun českých) a obdarovaný tento peněžitý dar bez výhrad přijímá 
a zavazuje se jej použít pro účel uvedený V čl. Il. této smlouvy. 

2. Dar bude obdarovanému poukázán na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této Smlouvy, 
a to do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

ll. Účel daru 

1. Dar je věnován a bude použit obdarovaným na dokončení provozní budovy „přírodního 
ˇ n koupalište vKateřinkách 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Jakákoliv změna této smlouvy může být provedena pouze na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

2. Smluvní Strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.Iiberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
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3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, Z nichž jedno 
vyhotovení obdrží dárce a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný. 

4. Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a rozumí jejímu 
obsahu, a že byla uzavřena podle jejich pravé, Svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji své vlastnoruční podpisy. 

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí daru rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 

75/2020 ze dne 30.4. 2020. 

Za dárce: Obdarovanýz 

V Liberci dne V Liberci dne

Ing. Jaıąsýv Zámečník, CSc. lng. Arch. Ladislav David 
primátor předseda 
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