
				Darovací	 smlouva	
2022/4/17

1. FOKUS Vysočina, z.ú.
se sídlem ul. 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 150 60 306, DIČ: CZ150 60 306
zastoupený: Mgr. Annou Šimonovou, ředitelkou
bankovní spojení:  
č. ú.: 18631521/0100

   jako obdarovaný na straně jedné (dále jen obdarovaný)

     a

2. Město Týnec nad Sázavou
    se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
    IČ: 232 904
   zastoupené starostou Mgr. Martinem Kadrnožkou

   jako dárce na straně druhé          (dále jen dárce)

uzavírají v souladu s § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

darovací  smlouvu:

1. Dárce poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 5000 Kč.
(slovy: Pěttisíc korun českých).

2. Obdarovaný tento dar s vděkem přijímá a zároveň prohlašuje, že jej použije na financování 
provozu sociálních služeb/sociální rehabilitace pro Centrum duševního zdraví a Tým podpory 
v zaměstnávání Havlíčkův Brod pro občany města Týnec nad Sázavou v roce 2022 ve smyslu § 
15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (fyzické osoby) a § 20 odst. 8 zák.č. 586/1992 
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, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své podpisy.

5. Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Týnec nad Sázavou. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanovení právních předpisů.

6. Poskytovatel rozhodl o přidělení daru v Radě města Týnec nad Sázavou dne 07.03.2022 
usnesením č. RM2022/05/26 na základě dlouhodobé spolupráce.

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

V Havlíčkově Brodě 29.03.2022 V Týnci nad Sázavou 21.03.2022

Mgr. Anna Šimonová Mgr. Martin Kadrnožka
ředitelka                         starosta




