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DAROVACÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Agro Jesenice u Prahy a.s.

se sídlem: Vestecká 2, Hodkovice — Zlatníky, 252 41 Dolní Břežany

IČ: 46356657

zapsaná V OR vedená u Městského soudu v Praze pod spis. značkou B 2176

zastoupená výrobním ředitelem ing. Petrem Žebrákem

(dále jen „Dárce“)

a

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČ: 00231142

zastoupená starostou Mgr. Jiřím Koubkem

(dále jen „Obdarovaný“)

tuto darovací smlouvu podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 10 000,- Kč (Slovy:

desettisíckorun) (dále jen „Dar“) Dárcem Obdarovanému. Dárce poskytuje Obdarovanému Dar

dobrovolně a Obdarovaný tento Dar dobrovolně přij ímá.

2 ÚČEL SMLOUVY

2.1 Dárce poskytne na základě této smlouvy Dar Obdarovanému za účelem financování činností

uvedených v ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů V platném znění, na

Vědu a vzdělávání, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu

mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné a

sportovní,

2.2 Obdarovaný se zavazuje, že použije Dar výhradně k účelu uvedenému V čl. 2.1 této smlouvy.

Dárce má právo žádat Obdarovaného O předložení příslušných dokladů osvědčujících užití Daru.

V případě, že Obdarovaný Dar nevyužije k účelu uvedenému V čl. 2.1 této Smlouvy, má Dárce

právo žádat O vrácení Daru.

3 ZPÚSOB POSKYTNUTÍ DARU

3.1 Dar bude poskytnut bezhotovostním převodem z bankovního účtu Dárce na bankovní účet

Obdarovaného č_vedenýu Ceské Spořitelny, a.s. do 15. 10. 2018
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4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží po dvou (2) stejnopisech. Změny nebo dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemnou

formou, jinak jsou neplatné.

4.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, Vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz čehož připojují své

vlastnoruční podpisy.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák.

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva

bude zapsána do centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti

vtéto smlouvě uvedené, nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas stím, aby tato

smlouva, jakož i jeji případné dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.

4.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy V registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš

4.5 Tato smlouva byla schválena Usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 242/2018 ze dne 3.9.2018.

VPraze dne3. 10.2018 VPraze dne 3.10.2018
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