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PAR —- Zájmové sdružení právnických osob

dotčených provozem letiště Praha-Ruz ně

zastoupené: předsedou Ing.

se sídlem: Velvarská 100, 252 62 Horoměřice

 

    

MČ Praha - Suchdol

zastoupená: starostou, ing. Petrem Hejlem

se sídlem: Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

bankovní spojení: 19-2000699359/0800
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IČ: 00231231

(dále jen „obdarovaný“)

Uzavřeli níže

tuto DAROVACÍ SMLOUVU

(dále jen „smlouva“)

Preambule „

Dárce obdržel v roce 2018 peněžitý dar od Letiště Praha, a.s., IC: 28244532.

Dárce dále redistribuuje část výše uvedeného daru, a to na rozšiřování vzdělanosti i

celkového rozhledu dětí prostřednictvím podpory výuky cizích jazyků na základních školách,

s tím, že tato redistribuce se děje prostřednictvím daru vybraným základním školám, obcím a

městským částem, dle smlouvy s Letištěm.

V návaznosti na uvedené je také uzavírána tato darovací smlouva.

1. Předmět daru

1.1 Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 65 731 Kč (slovy:

šedesát pět tisíc sedm set třicet jedna) a obdarovaný tento finanční dar přijímá a

zavazuje se jej využít v souladu s účelem daru uvedeným v čl. 2, této smlouvy.

1.2 Dárce poskytne finanční dar na základě této smlouvy převodem na účet

obdarovaného.

Účel daruN

2.1 Obdarovaný prohlašuje, že je městskou části, která je schopna předmětný

dar vhodné použít dle této smlouvy.

2.2 Finanční dar bude obdarovaným využít na rozšíření vzdělanosti i celkového rozhledu

dětí prostřednictvím podpory výuky cizích jazyků na základních školách

prostřednictvím jazykových pobytů v zahraničí.
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2.3 Obdarovaný se zavazuje, že do výše uvedeného programu zařadí všechny žáky

a studenty, kteří školní docházku absolvují, dle pravidel projektu Jazykové podpory

PAR.

2.4 Obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 31.07.2018 zašle zprávu o naložení

s finančním darem, včetně jeho vyúčtování, tedy prokazatelně doloží, zda byl dar

použit na účel stanovený výše vtéto smlouvě, a to kopiemi účetních dokladů a

právních dokumentů (zejména potvrzením vydaným rodičům žáků, fakturami,

smlouvami, objednávkami, bankovními výpisy apod.) a fotodokumentaci. Pokud

obdarovaný tuto svoji povinnost nesplní, je povinen neprodleně, nejpozději do

31.08.2018 vrátit dárci dar, resp. jeho část formou bezhotovostního převodu na

bankovní účet dárce uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to ve výši, jejíž použití nebyl

schopen dárci řádně doložit či vtom rozsahu, vjakém byl dar použit v rozporu s čl.

2.2 této smlouvy.

2.5 Obdarovaný se zavazuje, že na vyžádání umožní dárci nebojím písemně pověřené

osobě nahlédnout do účetnictví a další dokumentace za účelem ověření splnění

pravidel pro poskytnutí daru.

3. Ostatní ujednání

3.1 Tato smlouva se řídí právní řádem České republiky, především občanským

zákoníkem.

3.2 Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný

obdrží po jednom.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném

projednání a že odpovídá jejich vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzují svými

podpisy.
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