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DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená mezi

PLASTIA aro.
iČ: 60720961
Sídlo: Na Pankráci 1062158, Nusle, 14000 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 167767,
(dále Jen ‚dárce)

a

Mateřská škola Nové Město na Moravě
se sídlem: Drobného 299,59231 Nové Město na Moravě
iČ: 70995559
Zastoupené Ivanou Buchtovou, ředitelkou
Bankovní spojeni: Komerční banka as.
Č.ú.: 107-1587210297/0100
(dále jen ‚obdarovaný“)

(Dárce a obdarovaný společně dále Jen „Smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě též jen »Smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnuti dam ve smyslu ust. 5 20 odst. 8 zákona o daních z přijmu.
2. Předmětem daru dle této smlouvy je toto zboží (dále jen předmět dam):

Dětská sada na pěstování, registrační číslo 160 660 14 24 28 x

3. Dárce touto smlouvou daruje Předmět daru Obdarovanému a převádí na Obdarovaného právo k němu, a
obdarovaný dar přijímá.

4. Hodnota Předmětu dam činí dle souhlasného prohlášení Smluvnich stran 582736 KČ (SLOVY:
PÉTTISÍCOSMSETDVACETSED KORUN TŘIcETŠEsT HALÉŘŮ S DPH ).

5. Dárce předal Předmět daru Obdarovanému před uzavřenim této smlouvy, což Obdarovaný jejlm podpisem
potvrzuje.

II. Účel daru: prava a povinnosti Smluvních stran

1. Obdarovaný se zavazuje zajistit využívání Předmětu dam pro účely financováni činnnosti Obdarovaného
v souvislosti s uskutečňováním jeho aktivit.

2. Obdarovaný se zavazuje poskytnout Dárci na jeho žádost údaje a podklady, které může Dárce rozumně
vyžadovat k ověření, zda Předmět daru je Obdarovaným využíván výhradně k účelu, k němuž byl
poskytnut.

3. Obdarovaný prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy důkladně seznámil se stavem Předmětu daru a
v tomto stavu Předmět dam od Dárce přijimá do svého vlastnictví.

4. Dar bude obdarovanému předán do vlastních mkou nejpozději do 31. 8.2017

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a může být měněna
pouze písemnou dohodou Smluvnich stran.

2. Právní vztahy Smluvních stran založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
V záležitostech touto smlouvou neupravených se přiměřeně použiji ustanoveni zákona Č. 89(2012 Sb.
Občanského zákoníku ve zněni pozdějších předpispú.

3. Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednáni a že

odpovídá Jejich vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzuji svými podpisy

V N 2‘Jeselidoie4.7. 2017
;.

J,énem PLASTIA s.r.o. (dárce) Ivana BucI3továditr (QJ3vaná)
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