2020113256
Sml. č.

l)arovacisnﬂouva
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku V aktuálním znění
a § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze V aktuálním znění

ČLI
Smluvní strany

Městská část Praha-Libuš
se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

IČh 00231142
Bankovní spojení: č. ú. 27-2000691349/0800, u České spořitelny a.s., Budějovická 1912/64b,
140 00 Praha 4
Zastoupená: Ing. Lenkou Koudelkovou, místostarostkou městské části Praha-Libuš
na základě pověření Rady městské části viz článek č. 111, bod 6 této smlouvy
(dále jen „dárce“)

a

paní Marta Holá, nar.

ČLII
Předmět smlouvy

]. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarované finanční částku ve výši 3 000,- Kč (slovy: tří—
tisíce-korun českých) za rok 2020.
2. Obdarovaná dar přijímá.
3. Shora uvedená částka bude vyplacena V hotovosti obdarované na přepážce odboru ekonomického
Uřadu městské části Praha-Libuš nejpozději do 30 dní od data podpisu této smlouvy.
4. Dar je poskytován jako ocenění a poděkování obdarované za její přínos při zajišťování pestrých
zájmových aktivit pro dříve narozené V Klubu Senior při městské části.

ČLIH.
Ostatní ujednání
1. Vzájemná práva a povinnosti neupravená V této smlouvě se řídí platnými právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží Po jednom
výtisku s platností originálu.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že její obsah je projevem jejich svobodné vůle, že nebyla uzavřena
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují svůj podpis.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí
s jejím zveřejněním.
6. Tuto smlouvu schválila Rada městské části Praha-Libuš na svém zasedání dne 6. 11. 2020
usnesením číslo 246/2020.
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY
č. 246/2020
Jemmed?
.

i

i

if

HlasováÉoÉnesení

. _pýro

16. 11.2220 _3__

proti

—Příí)ín_oř T*“ 4 i

ř řzdrĚseř"

*

* *

Qi + fl i_Usfsem'ý lpřlijatg

:" „g;-0 “ '3‘2‘.‘

Podpisy

\ť'
ud

"$$:

rtf—..??

u; 0,,
:2») I»; &'
m1 os ms :1

:."‘\~+‘.‘_._..

Ing. Lenka Koudelková
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Rada městské části Praha-Libuš:

!. schvaluje uzavření Darovacích smluv k vypl
acení ňnančního daru
v souladu s § 18, odst. 1, pism. e) zákona č. 131/2000
Sb. 0 hl. 'm. Praze
ve znění pozdějších předpisů jako ocenění za aktiv
m’ přístup a přínos
pro dříve narozené sdružené V Klubu Senior při městské
části Praha-Libuš
dle přílohy č. 1 tohoto usnesem’ a to:

- s paní Zdenou Prchlíkovou, bytem _
ve výši 9 000,- Kč,

- -v
paní Annovýši
u Mohy
lovou, bym—
7 000,- Kč,
e
' vePanívýšiMam
“ Hm“, bytem _
3 000,- Kč,
2. pověřuje paní místostarostka MČ Praha-Libuš Ing.
Lenku Koudelkovou
podpisem Darovacích smluv, které jsou přílohou č. 1 tohot
o usnesem’.

