Darovací

smlouva

č.
Centrum sociálních služeb Praha 2
se sídlem Máchova 14, 120 00 Praha 2 , IČ: 70880841
zastoupené ředitelkou Mgr. Martinou Polanskou
(dále jen obdarovaný)
a
Jméno a příjmení /název firmy
adresa
rodné číslo / IČ
(dále jen dárce)
uzavírají podle § 2055 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

darovací smlouvu o finančním daru
čl. I.
Předmětem daru je finanční částka ve výši …………………….. Kč, kterou dárce přispívá na rozvoj na
rozvoj organizace, a který slouží k účelu, k němuž byla organizace zřízena, tj. poskytování sociálních a
zdravotních služeb pro fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a to formou pobytových, ambulantních a terénních služeb.
Tento dar je dobrovolný a obdarovaný jej s poděkováním přijímá.
čl. II.
Finanční dar bude obdarovanému poukázán na účet č. 2142141/5500, který je veden u Raiffeisenbank
a.s. VS: ………………...
čl. III.
Na výše uvedený finanční dar se vztahuje ustanovení § 20 odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
čl. IV.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce a obdarovaný obdrží po jednom
vyhotovení. Dárce i obdarovaný souhlasí se zněním této smlouvy a na důkaz toho připojují své
podpisy.
V Praze dne

……………………………………………….
dárce

.................................................
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
finanční dar ve výši ……………………. 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

