DAROVACÍ SMLOUVA
(Finanční dar)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2055 a násl. občanského zákoníku uzavírají
smluvní strany:
Obdarovaný
Charita Kroměříž
Sídlo: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Valachová Anna, DiS. – ředitelka organizace
IČO: 18189750
Bankovní spojení: KB Kroměříž, č.ú. 726043691/0100
Zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury dne 30.10.1996, číslo evidence 8/102-730/1996.
(dále jen obdarovaný)
a
Dárce
Název firmy nebo jméno a příjmení fyzické osoby:
Obec Bařice
Věra Halamová, starostka
Bařice 8
767 01 Kroměříž
(dále jen dárce)
uzavírají tuto darovací smlouvu
Článek I.
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč.
Slovy: dvatisícekorunčeských
*

2. Uvedený finanční dar bude převeden:
 bezhotovostně na účet obdarovaného 726043691/0100 vedený u KB Kroměříž VS 790
 do pokladny.
3. Tento finanční dar je určen pro (účel, na službu) OSOBNÍ ASISTENCE
V případě, že chcete poskytnout finanční dar konkrétnímu projektu, použijte prosím následující variabilní
symbol.
710 – Sídlo organizace - ředitelství
720 – Domácí zdravotní péče
721 – Charitní pečovatelská služba
730 – Sociální poradna
735 – Sociální rehabilitace Zahrada
750 – Kontaktní centrum Plus
760 – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
781 – Charitní dům pokojného stáří, Cetechovice
790 – Osobní asistence

Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a zavazuje se jej použít pro uvedený účel.
Článek II.
Podle zákona č. 586/1992 Sb. ve znění novel § 20 odst. 8 lze od základu daně z příjmu právnických osob
odečíst mimo jiné hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám na charitativní účely a registrovaným
církvím pro náboženské účely, pokud poplatník této daně byl založen nebo zřízen za účelem podnikaní.
Obdarovaný prohlašuje, že je právnickou osobou podle zák. č. 3/2002 Sb. a má právní subjektivitu, přičemž
finanční prostředky, které jsou předmětem této smlouvy, se zavazuje použít k charitativním účelům, které
jsou vymezeny zakládajícími listinami organizace.
Článek III.
Tuto smlouvu lze doplnit nebo změnit jen písemnou formou.
Ostatní náležitosti, které nejsou v této smlouvě upraveny, se řídí ustanoveními občanského zákoníku,
zejména § 2055 a násl.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že tímto darem není podmíněna kvalita, způsob a míra poskytovaných služeb
nebo rozsah a forma (způsob) vzájemné spolupráce.
*



Souhlasím



Nesouhlasím, aby název firmy nebo jméno a příjmení uvedené v záhlaví, byly použity pro účely
publicity a poděkování ve výroční zprávě, na webových stránkách nebo v propagačních materiálech
s právem možnosti tento souhlas kdykoli odvolat.

*

Autentičnost smlouvy potvrzují svými vzájemnými podpisy a razítky.

V Kroměříži dne 16.3.2022
Digitálně podepsal
Věra
Věra Halamová
2022.03.16
Halamová Datum:
12:54:44 +01'00'

...............................................................
razítko a podpis dárce

Pozn.
*Vyberte možnost křížkem

podepsal
Mgr. Anna Digitálně
Mgr. Anna
Valachová Valachová, DiS.
Datum: 2022.03.16
11:32:24 +01'00'
, DiS.

...........................................................
razítko a podpis obdarovaný

