
Darovací smlouva – 369/130/0802/Š/2016
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku

Smluvní strany:

ENESA a.s.
zastoupená:   Ing. Ivem Slavotínkem, předsedou představenstva
se sídlem:   U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9
IČ:   27382052,   DIČ:   CZ27382052
bankovní spojení:   KB, a.s.
číslo účtu:   
(dále jen „dárce“)

a

Městská část Praha 13 
zastoupená:   Ing. Davidem Vodrážkou, starostou
se sídlem:   Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 158 00
IČ:   00241687,   DIČ:   CZ00241687
bankovní spojení:   Česká spořitelna., a.s.
číslo účtu:   
(dále jen „obdarovaný“)

Čl. 1
Předmět a účel smlouvy

1. Dárce daruje na základě této smlouvy obdarovanému dar – finanční prostředky na podporu 
vybudování víceúčelového hřiště v MŠ Vlasákova 955 ve výši  140     000,-- Kč (slovy: 
stočtyřicettisíc korun). 

2. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se jej využít jako participaci částečné úhrady (50 %) 
na vybudování multifunkčního hřiště v areálu mateřské školy Vlasákova 955.

Čl. 2
Způsob úhrady

1. Dárce převede finanční částku uvedenou v čl. 1 této smlouvy v celkové výši 140 000 Kč 
jednorázově na účet obdarovaného č. , vedený u 
nejpozději do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy.

2. Obdarovaný  se  zavazuje  ve  lhůtě  60  dnů  ode  dne  použití  finančního  daru  dle  čl.  1, 
nejpozději  však  do  12-ti  měsíců  od  poskytnutí  daru,  zaslat  dárci  písemné  vyúčtování 
o použití výše uvedeného daru.

       Čl. 3
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě využití výše uvedeného daru, nebo jeho části, 

pro jiný,  než v této smlouvě sjednaný účel,  má dárce právo od této smlouvy písemně 
odstoupit a obdarovaný je povinen dar, nebo jeho část, vrátit dárci.



Čl. 4

Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy je možno činit jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními 
stranami.

2.   Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR 0269/2016 RMČ Praha 13 ze dne  
      27.06.2016
3.   Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží 2 pare.
4.   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5.   Smluvní strany s obsahem smlouvy souhlasí a dále konstatují, že smlouva nebyla uzavřena    
      v tísni, za nijak nevýhodných podmínek, a dar byl poskytnut a přijat dobrovolně, což vše 
      stvrzují svými podpisy.

V Praze dne .............................                                    V Praze dne ..................................

...................................................                             .........................................................     
        dárce                                                                                  obdarovaný
    ENESA a.s.                                                                   Městská část Praha 13                                  




