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Darovací smlouva

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

Čl. 1

Smluvní strany

Městská část Praha-Libuš

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

IČ: 00231142

Bankovní spojení: č. ú. 27-2000691349/0800, u České spořitelny a.s., Budějovická 1912/64b,

140 00 Praha 4

Zastoupená: RNDr. Lucií Jungwiertovou Ph.D., starostkou městské části Praha-Libuš

na základě pověření Rady městské části viz článek č. III, bod 6 této smlouvy

(dále jen „dárce“)

a

pan Martin Svoboda 2003

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční částku ve výši 8 510,- Kč (slovy:

osm-tisíc—pět-set-deset-korun českých) za rok 2022.

2. Obdarovaný dar přij ímá.

3. h ' ' ' bude převedena na účet obdarovaného u Raiffeisenbank a.s.,

čJW—íejpozději do jednoho měsíce od uzavření této smlouvy.

4. Dar je poskytován za zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

ve Znění pozdějších předpisů, pro žadatele jednotkou obce poskytovatele, a to za níže uvedených

podmínek: zajištění pohotovosti družstva 1+3 včetně požární techniky kprovedení záchranných

prací v Národním parku České Švýcarsko, zaujetí pozice trvalého dohledu na požářišti V Národním

parku Ceské Svýcarsko a provedení záchranných prací.

Čl. III.

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 platnosti originálu.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
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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 kinformacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí

s jejím zveřejněním.

6. Tuto smlouvu schválila Rada městské části Praha-Libuš na svém zasedání dne 28. listopadu 2022

usnesením číslo 247/2022.

V Praze dne V Praze dne 1 Z .12, 21122

ollarovaný //'/ dárce
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