DAROVACÍ SMLOUVA / DLE NOZ § 2055-2078//
Městys Slavětín IČ: 00265497, se sídlem: Na Městečku 50, PSČ: 43909, Slavětín
jednající: Jaroslav Jandl, starosta
bankovní spojení ČSOB a.s. Louny č.ú. 1574618319/0300
dále jen dárce
a
Sportovním klubem Slavětín IČ: 46764909, se sídlem: Nádražní čp. 225, PSČ: 43909, Slavětín
jednající: Karel Ondrášek, jednatel SK
dále jen obdarovaný
SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 60.000,-Kč,. slovy:
(šedesáttisíc korun českých), jako ocenění činnosti.
Tento dar je neúčelový.
Proplacení daru:
Výše uvedená částka bude převedena na účet obdarovaného č.ú. 184423971/0300 vedeného u ČSOB
a.s. pobočka Louny takto:
první část ve výši 30.000,- Kč., do 7 dnů od podpisu smlouvy
druhá část ve výši 30.000,-Kč., bude převedena na výše uvedený účet obdarovaného na základě
žádosti o doplacení daru, nejdříve však v měsíci červnu 2019, a po doložení dokladů o aktivní činnosti
spojené se zajištěním finančních prostředků z jiných zdrojů / doloží žádosti o dotaci , finanční
příspěvek s razítkem podatelny nebo jiný doklad z MMR ČR, KÚ ÚK, ČMFS apod./. Dále
obdarovaný věrohodně / fotky, článek v novinách, plakáty apod./ doloží dárci propagaci toho, že
městys Slavětín spolufinancuje činnost klubu v roce 2019. V případě nedoložení těchto dokladů nemá
obdarovaný nárok na doplacení daru.
2. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně na základě Směrnice č. 1/2015 a
Usnesení ZM č. 18 ze dne 19.12.2018.
3. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.
4. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely případného daňového přiznání
daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy
potvrzují svým podpisem
Ve Slavětíně, dne .........................

……………………………………
za dárce

………………………………………
za obdarovaného

DAROVACÍ SMLOUVA / DLE NOZ § 2055-2078//
Městys Slavětín IČ: 00265497,se sídlem: Na Městečku 50, PSČ: 43909, Slavětín
jednající: Jaroslav Jandl, starosta
bankovní spojení ČSOB a.s. Louny č.ú. 1574618319/0300
dále jen dárce
a
Sborem dobrovolných hasičů Slavětín, IČ: 64019110 se sídlem: , PSČ: 43909, Slavětín
jednající: Pavel Suchý, starosta SDH Slavětín
bankovní spojení ČSOB a.s. Louny č.ú. 221458955/0300
dále jen obdarovaný
SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,-Kč,. slovy:
(padesáttisíc korun českých), jako ocenění činnosti.
Tento dar je neúčelový.
Proplacení daru:
Výše uvedená částka bude převedena na účet obdarovaného č.ú. 221458955/0300 vedený u ČSOB a.s.
pobočka Louny takto:
první část ve výši 30.000,- Kč., do 7 dnů od podpisu smlouvy
druhá část ve výši 20.000,-Kč., bude převedena na výše uvedený účet obdarovaného na základě
žádosti o doplacení daru, nejdříve však v měsíci červnu 2018, a po doložení dokladů o aktivní činnosti
spojené se zajištěním finančních prostředků z jiných zdrojů / doloží žádosti o dotaci , finanční
příspěvek s razítkem podatelny nebo jiný doklad z MMR ČR, KÚ ÚK, MV ČR apod./. Dále
obdarovaný věrohodně / fotky, článek v novinách, plakáty apod./ doloží dárci propagaci toho, že
městys Slavětín spolufinancuje činnost spolku v roce 2018. V případě nedoložení těchto dokladů

nemá obdarovaný nárok na doplacení daru.
2. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně na základě Směrnice č. 1/2015 a
Usnesení ZM č. 35. bod č. 5, ze dne 15.1.2018.
3. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.
4. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely případného daňového přiznání
daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy
potvrzují svým podpisem.

Ve Slavětíně, dne .........................

……………………………………
za dárce

………………………………………
za obdarovaného

