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DAROVACÍ SMLOUVA

ČLL

Smluvní strany

lvl

Městska cast Praha - Troja

sídlo: Trojská 230/96, 171 00 Praha 7- Troja

zastoupená lng. Tomášem Bryknarem, starostou

IČO:45246858

bankovní spojení:_

číslo účtu:_
dále jen dárce

Vědomý dotek 1. 5.

sídlo: Feřtekova 557, 181 00 Praha 8

|Č:02214776

DIČ: cz 02214776

zastoupena: PhDr. Martinem Rezkem, předsedou výboru spolku

bankovní spojení:_

číslo účtu:_
dále jen obdarovaný

uzavírajív souladu s § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

darovací smlouvu:

ČLIL

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí betonového stolu na stolní tenis, inv.č. MC5200010456 s pořizovací cenou

8 820 Kč.

Darovaná věc bude předána obdarovanému při podpisu této smlouvy.

ČLHL

Účel smlouvy

Dar podle čl. ||. této smlouvy je určen na podporu činnosti spolku Vědomý dotek z.s.. Dárce dlouhodobě

podporuje činnost spolku i formou dotací.

čílv

Ostatní ujednání

Dárce poskytuje dar dobrovolně aje si vědom, že dar nebude mít vliv na kvalitu, rozsah či způsob poskytování

služby pro konkrétního uživatele, natož Že by konkrétního uživatele jakkoli zvýhodnil.

Obdarovaný se zavazuje využít dar dle ČI. Ill.



C
h

.Obdarovaný může dar vrátit dárci vpřípadě, že dárce nepříměřeným způsobem zasahuje do činnosti

obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.

.Dárce má právo být seznámen sčinností obdarovaného a žádat ho o předložení příslušných dokladů

osvědčujících užití daru.

. Dárce souhlasí se zveřejněním v propagačních materiálech obdarovaného.

. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení v ČI. III.

.Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno. Smluvní

strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle

jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Praze dne 4. května 2021
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      Ing. ma ryknar PhDr. Martin Reze

Městská část Praha-Troja Vědomý dotek%
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