
Toyoda Gosel Czech, s. r. o., 
Se sídlem: ..... .. Průmyslová 2, Vernéřov, 431 51 Klášterec nad 0hří, ˇ 

............. ._ 2e43ˇr17ı, 
2astoupená: lng. Janem Richter, MBA, vlcepresidentem, 
Ĺapsána ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 0 18630 
(dale jako ,.dárce“j na straně jedné 

Město Kadaň. 
Se sídlem: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 

........ .. 00261912, 
Zastoupené: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou města 
(dáleje ko ..ohdarovaný") na straně druhé, 

(společně označovány téžjako „smluvnřstra ny") 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek tuto 

DAROvAcíSMLouvu 
dle ust. § 2055 a násl. zákona řš. 89/ 2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění 

l. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je peněžltý dar ve výši 50.000,- Kč, který dárce bezplatně předává obdarovanému 
do jeho vlastnictví a který bude použit na pořízení generátoril ozonu pro 5 matehkýsh škol v Kaciani. přičemž 
obdarovany tento dar přijímá. 

Částka bude obdarovaněmu zaslána na bankovní Č. 15-1725441/0100 vedený u KB, a.s. Kadaň, do 14 dní 
od podpisu této smlouvy. Dbdarova ný podpisem smlouvy potvrzuje souhlas s převzetím předmětné částky. 

li. Podmínky smlouvy 

Dbdarovaný se zavazuje, že darované prostředky budou použity pouze na účel uvedeny v či. i., odst. 1. této 
smlouvy. 
Ubdarovany se zavazuje předložit na vyžádání dárce zprávu o využití darovanych penéžitýoh prostředků. 

Ill. Účinnost a registr smluv 

V souladu s povinnostmi vypljnrajícími ze Zákona Č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejñovárıí těohto smluv a o registru smluv (dále jen „zá kon o registru smluv“) se smluvní strany 
dohodly, že dárce zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dni od podpisu této smlouvy 
jejíznéní příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. 
Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 
V případě změny či doplněnítéto smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v či. IV., odst. 1 platí povinnosti 
uvedené v tomto článku pro zveřejněnítakového dodatku obdobně. 

IV. Závěrečná ustanovení 

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemného dodatku k ní podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopiseoh, 2 nichž každá smiuvnístrana obdrží 2 vyhotovení.



3. Na důkaz projevu vůle být vázáni celým obsahem tëtfl Smlouvy připojuji účastníci svobodně a vážně své 
podpisy. 
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