DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 628 - § 630, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.
SMLUVNÍ STRANY

Název organizace/jméno:
se sídlem/bydlištěm:
IČ/číslo občanského průkazu:
bankovní ústav:
č.účtu:
kontakt (tel., e-mail):
(dále jen „dárce“)
a

Zlatohorský nadační fond
Sídlo:

Lázeňská 491, 793 76 Zlaté Hory

IČ:

27817181

DIČ:

CZ27817181

Zapsaný v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka č. 275.
bankovní účet:

1817850389/0800, Česká spořitelna, a.s., pob. Zlaté Hory, nám. Svobody 10

zastoupený:

Ing. Alexandrou Svozilovou, MBA, předsedkyní správní rady

kontaktní osoby:

Ing. Alexandra Svozilová, MBA, tel.: 602 206 169
Radim Žáček, tel.: 603 874 494
Adam Svozil, tel.: 602 206 148

kontakty:
e-mail: zhnf@zhnf.cz
www.zhnf.cz

(dále jen „obdarovaný“)

II.
PŘEDMĚT DAROVACÍ SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši ……………...……Kč (slovy:
……………………………………………….…… korun).
Tento finanční dar je určen na podporu plnění účelu vzniku obdarovaného, tj. na podporu aktivit
právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit
sportovního, kulturního, zdravotně - sociálního a vzdělávacího charakteru obyvatelům a
návštěvníkům města Zlaté Hory a nejbližšího okolí.
2. Výše uvedená částka bude převedena na účet obdarovaného č.ú. 1817850389/0800 nebo
poskytnuta v hotovosti dne ......................................
3. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.
4. Obdarovaný finanční dar přijímá do svého vlastnictví. V případě, že byl finanční dar poskytnut na
přesně vymezený účel (viz. bod 1), obdarovaný se zavazuje použít jej pouze k účelu, k němuž byl
poskytnut.
5. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití
finančního daru.
6. Dárce má právo požadovat vrácení finančního daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný
porušil ustanovení bodu 3 této smlouvy.
7. Obdarovaný může na základě rozhodnutí správní rady finanční dar vrátit dárci v případě, že dárce
nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.
8. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů
dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 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.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Toto potvrzují svým podpisem.

Ve Zlatých Horách dne …………….…………

…………………………………………………..
Za dárce

……………………………………………………..
Za obdarovaného

