
Darovací smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) ve
znění pozdějších předpisů a § 27, odst. 5 zákona 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů) ve znění předpisů.

Smluvní strany:

l. DÁRCE:
Spolek přátel chaberské Školy
se sídlem Spořická 34/400
Praha - Dolní Chabry 184 21
zastoupená Danou Červenkovou

a 2. OBDAROVANÝ:
Příspěvková organizace
Základní Škola Praha - Dolní Chabry
se sídlem Spořická 34/400,
Praha - Dolní Chabry 184 21
IČO: 70970190
bankovní spojení: ČS č.ú. 213498359/0800
zastoupená ŘŠ Mgr. Zdenkou Chaloupeckou

se dohodly na uzavření této
darovací smlouvy

l. Dárce touto smlouvou obdarovanému daruje peněžitý dar v celkové výši 1831,- KČ
(slovy: jedentisícosmsettřicetjednakoruna). Dar se poskytuje jako dar účelový na
financování nákupu sirupů do školní družiny. Dárce je oprávněn přesvědčit se o splnění
této podmínky a může se domáhat vrácení daru, jestliže jej obdarovaný použije k jinému
než dohodnutému účelu.

2. Obdarovaný dar podle předchozího článku s poděkováním přijímá.

3. Částka uvedená v odst. l této darovací smlouvy bude dárcem poukázána na účet
obdarovaného vedený u České spořitelny a.s., č. účtu 213498359/0800 nebo v hotovosti
v kanceláři školy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této darovací
smlouvy.

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této darovací smlouvě se řídí platnými
zvláštními právními předpisy. Změny a doplňky této darovací smlouvy mohou
být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními
stranami.

Závěrečná ustanovení
Tato darovací smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží dvě vyhotovení. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednáni podle jejich svobodné vůle. Autentičnost
této smlouvy potvrzují svým podpisem.

Praha dne 27.9.2022

za dárce

Zák!adnf škola Praha - Dolní Chabry
příspěvková organizace

Spořická 34/400
134 21 Praha 8- Dolní Chabry

za obdarovaného



Darovací smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) ve
znění pozdějších předpisů a § 27, odst. 5 zákona 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů) ve znění předpisů.

Smluvní strany:

l. DÁRCE:
Spolek přátel chaberské Školy
se sídlem Spořická 34/400
Praha - Dolní Chabry 184 21
zastoupená Danou Červenkovou

a 2. OBDAROVANÝ:
Příspěvková organizace
Základní Škola Praha - Dolní Chabry
se sídlem Spořická 34/400,
Praha - Dolní Chabry 184 21
IČO: 70970190
bankovní spojení: ČS č.ú. 213498359/0800
zastoupená ŘŠ Mgr. Zdenkou Chaloupeckou

se dohodly na uzavření této
darovací smlouvy

l. Dárce touto smlouvou obdarovanému daruje peněžitý
(slovy: dvatisícesedmsetdesetkorun). Dar se poskytuje
nákupu ubrousků do školní jídelny. Dárce je oprávněn
podmínky a může se domáhat vrácení daru, jestliže jej
dohodnutému účelu.

dar v celkové výši 2 710,- kč
jako dar účelový na financování
přesvědčit se o splnění této
obdarovaný použije k jinému než

2. Obdarovaný dar podle předchozího článku s poděkováním přijímá.

3. Částka uvedená v odst. 1 této darovací smlouvy bude dárcem poukázána na účet
obdarovaného vedený u České spořitelny a.s., č. účtu 213498359/0800 nebo v hotovosti
v kanceláři školy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této darovací
smlouvy.

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této darovací sMlouvě se řídí platnými
zvláštními právními předpisy. Změny a doplňky této darovací smlouvy mohou
být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními
stranami.

Závěrečná ustanovení
Tato darovací smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží dvě vyhotovení. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich svobodné vůle. Autentičnost
této smlouvy potvrzuji svým podpisem.

Praha dne 13.9.2022 Základní škola Praha - Dolní Chabry
příspěvková organizace

Spoňcká 34/400
184 21 Praha 8 - Dolní Chabry
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