
SMLOUVA DAROVACÍ 
 

2018/0082/OO 
 
 
Dnešního dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 
    
1. Město Česká Lípa 
 se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa  

 IČ: 00260428 
 DIČ: CZ00260428  
 zastoupené starostkou Mgr. Romanou Žateckou 
 jako dárce na straně jedné (dále jen „Dárce“) 

 
a 

    
2. ARBOR – spolek pro duchovní kulturu 

sídlo: Žižkova 528/6, Česká Lípa 
IČ: 70820503 
typ příjemce: právnická osoba – spolek 
zastoupený: Martinem Prokešem, předsedou 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 jako obdarovaný na straně druhé (dále jen „Obdarovaný“) 
  
uzavřely podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) tuto  

 
 

smlouvu darovací: 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Touto smlouvou Dárce daruje Obdarovanému finanční prostředky ve výši  

550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesátpěttisíckorunčeských). 
 

2. Obdarovaný výše uvedené finanční prostředky do svého vlastnictví darem přijímá.  
 

3. Dárce se zavazuje, že darované finanční prostředky převede na účet Obdarovaného 
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů po podpisu této smlouvy. 
 

 
II. 

Ostatní ujednání 
 

1. Nebylo-li sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran vyplývající  
z této smlouvy ustanoveními NOZ v platném znění a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy.  
 

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, za 
písemnou formu nebude považována výměna e-mailových či elektronických zpráv. 
 



 
 

3. Smluvní strany si dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy či její 
části nemohou být postoupena třetí osobě podle § 1895 NOZ.  
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž dárce obdrží dvě vyhotovení a 

obdarovaný jedno.  
 

2. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedenou smlouvu přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, s tímto souhlasí a tento je vyjádřením jejich pravé, vážné a svobodné 
vůle, čemuž na důkaz připojují svoje podpisy. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 
uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel. 
 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Česká Lípa  
dne 07.02.2018 usnesením č. 638/2018. 
  

 
 
V České Lípě dne: 19.02.2018                                   V České Lípě dne: 16.02.2018 
 

 
 

Dárce: 

 
 

                   Obdarovaný:  
 
 

…………………………………………      ………………………………………………. 
Město Česká Lípa 

Mgr. Romana Žatecká, starostka 
             ARBOR – spolek pro duchovní kulturu 

Martin Prokeš, předseda spolku 
 
 

  
         
 




