SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
číslo NP 2008 - 01
uzavřená podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a § 21 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech

I.
SMLUVNÍ STRANY

Nadační příspěvek poskytuje:
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

(dále jen „dárce“)
Nadační příspěvek přijímá:

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

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku ve výši …………………………..Kč
(slovy ……………..…………………………………………………………korun) na realizaci projektu
…………………………………………………………………………………………………………………..
Příspěvek byl schválen správní radou pod číslem NP 2008 – 01.
2. Prostředky jsou poskytovány na realizaci projektu podle rozpočtu uvedeného v žádosti o nadační
příspěvek.

III.
ZPŮSOB POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Shora uvedená částka bude převedena na účet příjemce nadačního příspěvku ke dni ………………….
po schválení udělení nadačního příspěvku správní radou, nejdříve však dnem nabytí účinnosti této
smlouvy.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Příjemce se zavazuje, že použije poskytnuté prostředky pouze k účelům naplnění výše
uvedeného schváleného projektu. Využití prostředků rozdílné od předloženého rozpočtu je možné
pouze se souhlasem dárce.
2. Příjemce se zavazuje předložit dárci doklad o použití nadačního příspěvku (daňový doklad)
k účelu, ke kterému byl určen.
3. V případě, že příjemce nemůže doložit využití nadačního příspěvku k účelu, ke kterému byl určen,
zavazuje se ve lhůtě 30 dnů od písemného vyzvání nadační příspěvek vrátit, a to na číslo
bankovního účtu dárce.
4. V případě, že příjemce použil nadační příspěvek k jinému účelu, než ke kterému byl určen, bez
souhlasu dárce, zavazuje se ve lhůtě 30 dnů od písemného vyzvání nadační příspěvek vrátit, a to
na číslo bankovního účtu dárce.
5. Příjemce souhlasí s tím, aby dárce ve svých propagačních materiálech zveřejnil název
organizace/jméno příjemce a účel, ke kterému byl nadační příspěvek poskytnut.
6. Příjemce bere na vědomí, že nadační příspěvek je předmětem daně darovací dle zákona č.
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Dle tohoto zákona je
příjemce nadačního příspěvku povinen podat místně příslušnému správci přiznání k dani darovací
po uplynutí každého pololetí příslušného kalendářního roku, přičemž nadační příspěvek – dar – je
od daně osvobozen.
7. 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.
8. 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

