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Daľovací smlouva

1. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec nad Sázavou
se sídlem:Týnec nad Sázavou, 257 4t
lČo: 61669326
zast, Mgr, Evou Vyskočilovou

V Týnci nad Sázavou dne
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"MĚsTo TÝNEc NAD sÁZAvoU

K Náklí 404
257 41' Týnec nad Sázavou
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jako obdarovaný na straně jedné (dále jen obdarovaný)

2. Město Týnec nad Sázavou
se sídlem K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
lČ:2329O4
zastoupené starostou Mgr. Martinem Kadrnožkou

jako dárce na straně druhé (dále jen dárce)

uzavírajívsouladu s s 2055 a násl. zák. č.89/2072 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

darovací smlouvu:

1 Dárce poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši Kč 5.000 Kč
(slovy pět tisíc korun českých).

2' obdarovaný tento dar s vděkem přijímá a zároveň prohlašuje, že jej použije na financování zahrádkářské
výstavyve smyslu s 15 odst. !zák.č.586/!992 Sb. o daních zpříjmů (fyzické osoby)a 5 20 odst.8 zák.č.
586/L992 Sb. o daních z příjmů (právnické osoby).

4.

3. Smĺouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky, účinnosti dnem předání daru k rukám zástupce
obdarovaného.

Účastníci prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy, s jejím obsahem
souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, připojují své podpisy,

obdaľovaný zajistí vyúčtování peněžitého daru. Nejpozději do 15'l.20t7 předloží obdarovaný dárci účetní
doklady prokazující, že peněžitý dar byl použitý v souladu s úče|em uvedeným v odst. 2. této smlouvy. V
případě porušení povinnosti uvedené v předchozí větě je obdarovaný povinen neprodleně vrátit peněžitý
dar, který od dárce přijal.

6. Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.
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Mgr. Martin Kadrnožka

starosta
Město Týnec nad Sázavou

Potvrzení o přijetí fínanční čdstky dle výše uvedené darovacĺsmlouvy
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec nad Sázavou, lČo: 61669326, tímto potvrzuje, že
obdržel od Města Týnec nad Sázavou, se sídlem KNáklí 4O4,Týnec nad Sázavou, PSČ:257 4!lČ:OO2329O4,
částku: 5'000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) na základě výše uve (
Datum:

Q 'ŕ frr/Á
Podpis zástupce obda


