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Darovací smlouva

1' Centrum sociálních a zdravotnických služeb města Příbram
se sídlem Brodská L00,26101 Příbram Vlll
lČo ąloazolt
zast. Mgr. Janem Konvalinkou (ředitel)

Mgr. Jan Konvalinka
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jako obdarovaný na straně jedné (dále jen obdarovaný)

2. Město Týnec nad Sázavou
se sídlem K Náklí404, 257 4lTýnec nad Sázavou
lČiŻ329o4
zastoupené starostou Mgr. Martinem KadrnoŽkou

jako dárce na straně druhé (dále jen dárce)

uzavírají v souladu s s 2055 a násl. zák. č' 89/2oL2 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

darovací smlouvu

L. Dárce poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši Kč 1o.ooo,-
(slovy deset tisíc korun českých)'

2. obdarovaný tento dar s vděkem přijímá a zároveň prohlašuje, že jej použije ku příležitosti dlouhodobé
spolupráce na financování protialkoholní záchytné stanice ve smyslu 9 15 odst. 1 zák.č. 586/1992 Sb. o
daních z příjmŮ (fyzické osoby) a s 20 odst. 8 zák.č. 586/t992 Sb. o daních z příjmů (právnické osoby).

3' Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky, účinnosti dnem předání daru k rukám zástupce
obdarovaného,

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

obdarovaný zajistí vyúčtování peněžitého daru' Nejpozději do 15' t' zO77 předloží obdarovaný dárci
účetní doklady prokazující, že peněžitý dar byl použitý v souladu s účelem 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 Poskytovatel rozhodl o přidělení daru v Radě města Týnec nad Sázavou dne 9.5.2016 usnesením
č'RM20t6/08l24.

7. Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních , z nichźkaźdý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

VTýnci nad Sázavou dne 23,5' 2016 ?c ane 27 05, 20ĺ6
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