
DAROVACÍ SMLOUVA

Městská část Praha - Troja

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

IČ: 45246858

zastoupená: Ing. Tomášem Bryknarem, starostou

číslo účtu:_

(dále jen „dárce")

Obec Mikulčice

se sídlem: Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice

IČ: 00285102

zastoupená: Martou Otáhalovou, starostkou

číslo účtu:—

(dále jen „obdarovaný")

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

darovací smlouvu:

Čl. |

Předmět smlouvy

1. Dárce se tímto zavazuje darovat obdarované finanční dar ve výši 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun

českých).

2. Obdarovaná prohlašuje, že dar přijímá a že jej použije pouze k účelu uvedenému v ČI. || této

darovací smlouvy.

Čl.II

Účel daru

Obdarovaná se zavazuje použít dar na odstranění škod způsobených živelnou událostí dne

24.6.2021 v obci Mikulčice.



čl. |||

Platební podmínky

Dárce se zavazuje dar vyplatit bankovním převodem na účet obdarované č._

nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

ČI. IV

Závěrečná ustanovení

1. Doložka o platnosti právního úkonu dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění pozdějších předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem městské části Praha Troja podle ustanovení §

89 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů na svém

zasedání konaném dne 20. 7. 2021 usnesením č. 121.

2. Práva a povinnosti smluvm’ch stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a obecně

závaznými předpisy.

3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní

strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným

zákonem dárce. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemstvi ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez ustanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), v platném znění.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž smluvní

strany obdrží po jednom z nich.

6. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou formou na základě oboustranně

podepsaného dodatku.

7. Obě smluvní strany se seznámily se zněním darovací smlouvy a na důkaz souhlasu sjejím

obsahem pod ni připojují své podpisy.

28. 07. 2021
V Mikulčicích dneV Praze dne 20.7.2021

   

 

Ing.Tomáš Bryknar Marta Otáhalová

starosta starostka _
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