SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VĚCNÉHO DARU
(dále jen „smlouva“) uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany
Dárce
datum narození (nebo IČ):
adresa:
na jedné straně jako Dárce, dále jen jako „dárce“
a
Centrum sociálních služeb Praha 2
Praha 2, Máchova 14, PSČ 120 00
zastoupené Mgr. Martinou Polanskou, ředitelkou
IČ: 70880841
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 2142141/5500
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl Pr, vložka 122
na druhé straně jako Obdarovaný, dále jen jako „obdarovaný“

Společně v textu jako „smluvní strany“

Článek II.
Účel smlouvy
2.1.

Účelem této smlouvy je poskytnutí věcného daru dárcem obdarovanému pro
zdravotnické účely ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.
Předmět smlouvy
3.1.

Dárce touto smlouvou obdarovanému bezplatně převádí vlastnické právo k věcnému
daru ……………………………….. (dále jen „věcný dar“) v celkové hodnotě ………,- Kč.

3.2.

Věcný dar je poskytován pro potřeby zařízení, jež provozuje obdarovaný, a to ve všech
jeho formách bez nároku na jakékoli plnění ze strany obdarovaného.

3.3.

Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že věcný dar do svého vlastnictví
přijímá a zavazuje se jej použít v souladu s bodem 3.2. a účelem této smlouvy.

Článek IV.
Převzetí daru
4.1.

Věcný dar byl obdarovanému předán před podpisem této smlouvy, což obdarovaný
podpisem této smlouvy potvrzuje.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
5.1.

Obdarovaný je oprávněn vhodným způsobem zveřejnit jméno dárce a výši a předmět
daru.

5.2.

Tato smlouva se řídí ustanoveními o darovací smlouvě v občanském zákoníku.

5.3.

Obdarovaný prohlašuje, že jeho zřizovatel vyslovil souhlas s přijetím daru od dárce
podle této smlouvy v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění. V případě,
že by se toto prohlášení ukázalo jako nepravdivé, odpovídá obdarovaný dárci za
škodu tím způsobenou.

5.4.

Obdarovaný prohlašuje, že nabývá majetek pro svého zřizovatele dle ust. § 27 odst. 4
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

5.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po
jednom.

5.6.

Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že rozumí jednotlivým ustanovením smlouvy a
souhlasí s jejím obsahem.

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

vypsat
dárce

V Praze dne ………………..

Mgr. Martina Polanská, ředitelka
obdarovaný

Projev svobodné vůle dárce

Jméno a příjmení / název firmy …………………………………………………..
Adresa ……………………………………………………………………………………………………………….
rodné číslo / IČ …………………………………………………………………………………………………

Rád bych poskytl Centru sociálních služeb Praha 2, Máchova 14, Praha 2
věcný dar ………………………………………………v hodnotě ……………………. Kč.

Poskytnutí daru je pravým a svobodným projevem naší vůle, které nepředcházel žádný nátlak. Na
důkaz připojuji vlastnoruční podpis.
V Praze dne ……………..

.........................................................
podpis

Souhlas se zveřejněním údajů

Jméno a příjmení /název firmy …………………………………………………..
Adresa ……………………………………………………………………………………………………………….
rodné číslo / IČ …………………………………………………………………………………………………

Uděluji souhlas se zveřejněním údajů o své osobě v rozsahu jména a příjmení / o subjektu dárce v
rozsahu názvu a loga organizace, a to:
a) v prostorách sídla organizace CSSP2, na adrese Máchova 14, Praha 2

ANO

NE

b) na webových stránkách organizace www.cssp2.cz

ANO

NE

V Praze dne ……………..

.........................................................
podpis

