Darovací smlouva
I. Smluvní strany
Město MIMOŇ
Se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III
Zastoupené Františkem Kaiserem, starostou města
IČ: 00260746, DIČ CZ00260746
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. ú. 169427886/0600
na straně jedné jako dárce (dále jen „dárce“)
a
KOMPAKT spol. s.r.o.
Se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady
Zastoupená Dr. Miroslavem Káninským, ředitel společnosti
IČ: 49551027, DIČ 49551027
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Poděbrady č. ú. 500764349/0800
na straně druhé jako obdarovaný (dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu podle ust. §
2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku v platném znění.
II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru v hodnotě 50.000 Kč (slovy
Padesáttisíc korun českých).
Dar bude obdarovanému zaslán na účet uvedený ve smlouvě.
III. Účel finančního daru
Obdarovaný tento peněžitý dar přijímají a zároveň prohlašuje, že přijatý peněžitý dar
použije k naplňování jeho účelu, tedy k úhradě nákladů na projekt sociální automobil
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Mimoň.
Poskytnutý finanční dar se obdarovaný zavazuje prokazatelně čerpat a použít
výhradně k účelům uvedeným v darovací smlouvě.
IV. Ostatní ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají podle své pravé a svobodné
vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že je pro ně určitá a
srozumitelná, a na důkaz toho ji opatřují svými podpisy.
Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně a s podpisem
obou smluvních stran.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každý
účastník obdržel po jednom vyhotovení.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout dar do 30 dnů od podpisu smlouvy obou
smluvních stran.
Poskytnutí daru a darovací smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Mimoně dne
26.04.2018 usnesením č. Z18/39.
V Mimoni dne:

V

dne:

Dárce: ....................................

Obdarovaný: .................................

František Kaiser
starosta města

Dr. Miroslav Káninský
ředitel společnosti

