
   

DOHODA O POSKYTNUTÍ DARU

v Mt l'mlm In,/vln |. |

Městská část Praha — Dáblice

se 5l'dlem: Osinalicka 1104/13, 182 00 Praha-Dabllce

zastoupena: Ing, Milošem Ruzic'kou, starostou ' |

!.MI HW,! ,'ll/I

íšllill HII iii (HH H "NH
ICO: 00231266

Cu.: 501855998/6000

PPF Banka a.s. Praha 6

(dale Jen „obdarovaný") na štrane jedne

 

a

Martin Slezák

Smluvní strany uzavřely tuto dohodu o daru

I. Předmět daru

Dar poskytovaný dárcem obdarovanemu je určen vsouladu susnesenim Č. 774/21/RMC

v PrazeADablicich ze dne 4.8.2021.

II. Výše daru

Předmětny dar je poskytovan ve vyši100.000,— KC (slovy: Jedno sto tmc korun Ceskych)

|||. Zvláštní ustanovení

a) Dar bude darcem poskytnut bezhotovostnlm prevodem nejpozději do 31. srpna 2021.

b) Tato dohoda je vyhotovena ve 2 výtuscnch, kazda strana obdržl 1 vytisk.

V Praze dne 16. Srpna 2021

  

obdarovany‘ — "



Městská část Praha-Úáblice

Rada městské části

 

 

75 zasedani

dne 4.8 2021

USNESENi č. 774/21/RMČ

k Darovací smlouvě — kulturní akce v MČ Praha-Úáblice

Rada po projednání

I. schvaluje

Dohodu o poskytnutí daru ve výši 100 OCO.- Kč od pana Martína Slezáka. bytem Lužícká

1421/5 ‘20 OO Palm 2 — Vínohrady.

ll. pověřuje

starostu oodpísem Dohody o poskytnutí daru

 

!

 

lng Jan Hrdiíčka lng Míloš Ružíčka

m szostarosta starosta



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA _ ÚÁBLICE

KONTROLNÍ LIST SMLOUVY

r‘ebo mech pravnch dokumentu ktere mall za vasledek verelny vydal nebo Jma plnem vznmla na zaklade zavazku nebo

Harem organu verere spravy Sloužt jako predbezna (Idun kontrola dle zakona (; SZÚ/ZOOl Sb o flnancrw kontrola

ve verejne sprave pred vznlkem zavazku

Nem treba vyplnovat pro piedkla'dane najemnl smlouvy, u kterych vySe pronajmu nepresahtqe jednorázovou

Částku 50 tis. Kč bez DPH nebo u dlouhodobých nalemnlch smluv Castku 20 tis Kč za měsíc.

 

   
 

 

 

Předkladatel: ]. 1", J.,/53 (Lg); ( Vedouci odboru:

Smluvni partner: win": r/I , _, ;fo ;

Název/typ smlouvy: _) ”13,1: „* _ /\ _ a J)." , ( ( ,

'Tapř nalemm , pozemek najemm - bytove prostory. nalemwlÚ nebytové prostory kuonl. smlouva o dllo pr <azm darovaCI o

ou/ate dolčiCl o*rspevxu o poskytnute dotacr u prlspevku o vecnevn bremem o pravu stavby 0 pujóce a;

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

Předmět smlouvy: fl _, 1””; „a , ,! * „ _ /_ i: ,

z

Právní kontrola: Schváleno právnikem/ta'emnikem:

.standaroni / typova Dnestandardm

Předpokládaná hodnota předmětu smlouvy: V pripade VZ - Postup dle Smernice 08/2020 (ZZMR):

SaStka bez [3w DN/A DAno DJlny postup

Castka 5 DPH , / ’ , / , z__ v

Poznámky:

 

 

Taiemnik úřadu:

Povmnost vyveStt zamer na uřednl desce .NE DANG na UD vyvěšeno oc do

Flnalnl verze od'som asena se Slnluvnl Staoou F.. O DNF

Schvalem Je v xomoetencr HMC? A-NO DNE nutno predloZrt na ZMC ' '

Na gmo DM

e „ ,podpls ...... ...... dn

V přlpade realizace verejné: zakazky - soulad se SmermCI 8202C

 

 

 

Správce rozpočtu (FlO):

Kontrola SOuladu operace se schvalenym rozpoůtem a eXIsIerm zdrOJu potlebnycn na „skutečném

Omezuncl podmmkv DNE DANG - Jake"

oodors........„ dne 119.911 {UL/3....

 

 

 

Pověřený přikazce operace (starosta/mistostraosta přip. tajemnik):

.DOSLJZUJG v souladu s§ 13 ods 2 Vyriany C MB,/2004 Sb

podpis ...... dne 
 

   


