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Níž e uvedeného dne, mě síce a roku byla mezi

obchodní společností
SLADEK GROUP, a.s., IC 46356886,
se sídlem Jana Nohy 1441, 256 01 Beneš ov
zast. předsedou představenstva společnosti panem Ing. Janem Sládkem
a
POHL cz, a.s., o.z. Roztoky, IC 25606468
se sídlem Roztoky, Nádraž ní 25, PSC 25263, M Po -i 21 3
zast. vedoucím o.z. Roztoky panem Ing. Rafaelem Moreno

jako dárcem na straně jedné
a

Mě sto Beneš ov, IČ O: 00231401
se sídlem Masarykovo námě stí 100, 256 01 Beneš ov
zastoupenéstarostou Ing. Jaroslavem Hlavničkou

jako obdarovaný m na straně druhé

uzavřena následující

DAROVACÍ SMLOUVA

I.
Dárce se touto smlouvou zavazuje, ž e daruje obdarovanému finanční částku

1,250.000 Kč, slovy; Jeden milion dvě stě padesát tisíc korun český ch, (dále jen dar),
a to na kulturní účely - podporu kultury ve mě stě Beneš ov, a obdarovaný tento dar
přijímáa zavazuje se jej použ ít pouze k tomuto účelu.

Dar bude poukázán na účet č. 19-320035309/0800.
Cást daru ve vý š i 1 .050.000,- Kč přitom uhradí SLADEK GROUP, a.s.,

zbý vající část daru ve vý š i 200.000,- Kč uhradí POHL cz, a.s., o.z. Roztoky.

II.
V případě , ž e by mě l dárce pochybnost o tom, zda obdarovaný použ il dar na

vý š e uvedený účel, je obdarovaný povinen na vý zvu dárce umož nit kontrolu použ ití
daru. V případě , ž e by obdarovaný povinnost uvedenou v předchozí vě tě poruš il
a/nebo by použ il dar na j iný než vý š e uvedený účel, mádárce právo od této smlouvy
odstoupit a obdarovaný bude povinen dar, resp. jeho hodnotu vrátit zpě t.

Obdarovaný bude informovat dárce o tom, jaký m způsobem a na jaký
konkrétní účel dar využ il a v souvislosti s prezentací jednotlivý ch projektů, na které
dar použ ije, na propagačních materiálech nebo poutačích uvést, ž e jde o projekt, na
který přispě l dárce.



III.
Łastn ci smlouvy prohla uj , e si smlouvu płeŁetli, s jej m obsahem

souhlas , nebot odpov dÆ jejich pravØ a svobodn vøli, na døkaz Łeho płipojuj svØ
podpisy.
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