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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU 
 

uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Obdarovaný:  Základní škola, Zaječice, okres Chrudim 

    Zaječice 49 

    538 35 Zaječice 

    IČO: 710 05 285 

    v zastoupení: Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 

    bankovní spojení 2201513151/2010 

    (dále jen „obdarovaný“) 

 

a 

 

Dárce:   jméno a příjmení/obchodní firma  

    _____________________________________________________ 

adresa/sídlo:   ___________________________________ 

    datum narození/IČO: ___________________________________ 

    v zastoupení:   ___________________________________ 

(dále jen „dárce“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku,  

na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle tuto: 

 

 

Smlouvu o poskytnutí finančního daru 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Na základě této smlouvy dárce bezplatně převádí obdarovanému do jeho vlastnictví 

finanční dar ve výši __________________  Kč  

(slovy: ____________________________________________korunčeských). 

2. Obdarovaný shora uvedený dar přijímá. 

 

II. Podmínky smlouvy 

 

1. Obdarovaný je oprávněn použít dar k provozním účelům a pro zkvalitnění výuky podle 

svých potřeb.  
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2. Obdarovaný prohlašuje, že nabývá majetek pro svého zřizovatele v souladu 

s ustanovením § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. s předchozím písemným souhlasem 

zřizovatele. 

3. Dárce poskytuje dar dobrovolně a nespojuje s ním žádnou protislužbu ze strany 

obdarovaného. 

4. Dárce se zavazuje předat dar obdarovanému při podpisu této smlouvy v hotovosti/do 10 

dnů ode dne podpisu této smlouvy v hotovosti/převodem na bankovní účet obdarovaného 

uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy/jiné. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji 

potvrzují svými podpisy. 

4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení.  

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

 

 

 

V Zaječicích, dne __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

obdarovaný                 dárce 

 

 


