
VĚCNÉ DARY 

D A R O V A C Í   S M L O U V A 

uzavřená podle občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., § 2055 - § 2078, ve znění
pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

1. DÁRCE:  jméno............................, příjmení................................, 

bytem.............................................................................,

2. OBDAROVANÝ:  Základní škola a mateřská škola, Praha – Slivenec

            se sídlem  Ke Smíchovu 16, 154 00 Praha 5 – Slivenec

zastoupená ředitelkou školy Mgr. Ivanou Rosovou .

se dohodly na uzavření této 
d a r o v a c í  s m l o u v y

Čl. I.

Dárce  touto  smlouvou  obdarovanému  daruje  věcný  dar  ve  výši  .....................,-Kč
(slovy:.......................................) pro účely …………………

Čl. II.

Obdarovaný dar podle předchozího článku s poděkováním přijímá.

Čl. III.

Předmětem  daru  je  ……………………….  K předání  daru  dojde  nejpozději  do  15
kalendářních  dnů  ode  dne  podpisu  této  darovací  smlouvy  s tím,  že  o  předání  daru  bude
pořízen předávací protokol.

Čl. IV.

1) Vzájemná  práva  a  povinnosti  neupravené  v této  darovací  smlouvě  se  řídí  platnými
zvláštními právními předpisy.

2) Změny a doplňky této darovací smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

3) Tato  darovací  smlouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech,  z nichž  každá  smluvní
strana obdrží dvě vyhotovení.

4) Tato  darovací  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a
účinnosti předáním daru dle Čl. I. A Čl. III.  dárcem obdarovanému.

5) Smluvní strany prohlašují, že tuto darovací smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu
obsahu rozumí a s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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Smluvní strany berou na vědomí, že k přijetí  věcného daru, v souladu s ustanovením § 39b
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,  uděluje  předchozí  souhlas  zřizovatel  příspěvkové  organizace.  Bez  předchozího
souhlasu zřizovatele je příslušný právní úkon neplatný.

V Praze dne ………….………. V Praze dne ………….……….

za dárce: za obdarovaného:

...................................................                                          ………………….…………...

V Praze dne ………….……….

…………………………………………
 RNDr. Jana Plamínková

       starostka MČ Praha - Slivenec
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