DAROVACÍ SMLOUVA
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
……………………………………
na straně jedné jako dárce a
Spolek Náš Krmelín, z.s.
IČ: 054 79 274
se sídlem Zdravotní 214, 739 24 Krmelín
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě v oddílu L, vložka
15416
zastoupen Jakubem Suchánkem, členem předsednictva, Marií Böhmovou, členkou
předsednictva, Vladanem Máchou, členem předsednictva, Ing. Tomášem Jalůvkou, členem
předsednictva, Bc. Kamilou Stankovičovou, členkou předsednictva, Ing. Yvetou
Kovalčíkovou, členkou předsednictva. Za spolek jednají vždy minimálně tři členové
představenstva společně.
bankovní spojení: 290 109 7160/2010
na straně druhé jako obdarovaný

tuto darovací smlouvu:
Preambule
Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako
způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

I.
Dárce se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout obdarovanému sponzorský dar
ve výši: ………….,- Kč (slovy: …………. korun českých).
Dar je splatný do deseti dnů od uzavření této smlouvy na účet obdarovaného
č. 290 109 7160/2010.

II.
Dar je určen výslovně na financování nákladů spojených s provozem spolku, tj. na
činnosti, které jsou předmětem účelu zřízení spolku.
Obdarovaný se zavazuje přijetí daru a jeho využití dárci potvrdit nejpozději do konce
roku, ve kterém byl dar poskytnut.

Práva a povinnosti, jež tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

III.
Obdarovaný je upozorněn na skutečnost, že se dárce může domáhat vrácení daru,
pokud by nebyly splněny podmínky dle čl. II a to ani v náhradní lhůtě dvou měsíců na výzvu
dárce.

IV.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné
a vážné vůle, je pro ně srozumitelná a určitá, s obsahem smlouvy byly seznámeny, souhlasím
s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy každý z účastníků obdrží jedno
vyhotovení této darovací smlouvy.
V Krmelíně dne …………

......................................................
dárce

........................................................
obdarovaný

