
 

ml. č. ...................

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. I

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 Filip Kratochvíl, _.1974

U
K

(dále jen „obdarovaný“)

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční částku ve výši 7 760,- Kč (slovy:

sedm-tisíc-sedm-set-šedesát korun českých) za rok 2022.

2. Obdarovaný dar přijímá.

3. Shora uvedená částka bude převedena na účet obdarovaného u Air Bank a.s.

Wejpozději do jednoho měsíce od uzavření této smlouvy.

il. Dar je poskytován za uskutečněný zásah jednotky SDH obce u požáru V Národním parku České

Svýcarsko probíhajícího ve dnech 24.7.2022 až 31.8.2022.

Čl. III.

Ostatni 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 tísm ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují svůj podpis.
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5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu Zákona

č.106/l999 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 ZŠ:-7.2.5202

usnesením číslo ZČE/2022.

za .12. 2021

V Praze dne V Praze dne
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