
Darovací smlouva
uzavřená ve smyslu ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Městská část Praha-DoIni Chabry
se sídlem: Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8-Dolni Chabry
zastoupená: Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou MČ
IČO: 002 312 74
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
čís. účtu: 2000704349/0800
(dále též jako ,,dárce")

Tělovýchovná jednota Základní škola Chabry, z.s.
se sídlem: Spořická 400/34, 184 00 Praha - Dolní Chabry
zastoupená: Ivanou Rakovskou, předsedkynITj ZŠ Chabry, z.s.
IČO: 63832445
zapsaný ve spolk. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: L 7144/MSPH
bank. spojeni: Flo Banka
čís. účtu: 2101726395/2010
(dále též jako ,,obdarovaný")

l. Předmět smlouvy
Předmětem této darovací smlouvy je poskytnutí peněžitého daru v celkové výši 70 000,- KČ
(slovy: sedmdesát tisíc korun českých) schválené usnesením Zastupitelstva městské části
Praha-Dolní Chabry č. 117/20/ZMČ ze dne 9. 9. 2020.

II. Účel daru
1. Dar je určen jako finanční příspěvek na dorovnání rozpočtu Tělovýchovné jednoty

Základní školy Chabry, z.s., Spořická 400/34, Praha-Dolní Chabry ve výši 70 000,- KČ.
2. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej využít v souladu s účelem, na který byl určen.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tato darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních

stran obdrží po jednom.
2. Tato smlouva na bývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
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