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Darovací smlouva  
   
   
(dále „dárce “) 

a   

 Obec Kamenné Žehrovice,  
Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 
zastoupená Soňou Černou, starostkou obce  
IČ: 00234508 
Bankovní spojení: 3321141/0100 

  (dále „obdarovaný “) 
(dále společně „smluvní strany “)  

  
uzavřely v souladu s ustanovením § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále „občanský zákoník “), darovací smlouvu (dále „smlouva “) tohoto znění:  
    
  

 PREAMBULE  
Vzhledem k tomu, že: 
- dárce má zájem na základě pokynu svého klienta obdarovanému bezplatně přenechat dar; a 
- obdarovaný má zájem dar přijmout; 
uzavřely smluvní strany tuto smlouvu 
  

1. DEFINICE   
 

1.1 Definice pojm ů  
 Pro účely smlouvy se rozumí: 
„ „darem “ finanční částka ve výši 200 000,- Kč.  

1.2 Ostatní pojmy  
Ostatní pojmy smlouvou nedefinované budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu nelze 
dovodit jinak.  

 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
     

2.1 Předmět pln ění 
Dárce se zavazuje bezplatně přenechat obdarovanému dar a obdarovaný tento slib přijímá.  

2.2 Spln ění závazku darovat  
Dárce se zavazuje přenechat dar obdarovanému bezhotovostním převodem na bankovní účet 
obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 31.12.2012. Obdarovaný se zavazuje 
dar využít plně na nákup komunální techniky. 

2.3 Dokladované využití daru       
Dárce je oprávněn do jednoho roku ode dne přenechání daru požádat o předložení dokladů a účtů 
osvědčujících využití daru v souladu se stanoveným účelem dle čl. 2.3. Obdarovaný je povinen doklady a 
účty o využití daru dárci na jeho žádost bez zbytečného odkladu předložit.  

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
  

3.1 Účinnost  
Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.  

3.2 Stejnopisy smlouvy  
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení.  

3.3 Změna smlouvy  
Smlouva může být měněna nebo zrušena dohodou smluvních stran pouze v písemné formě.  
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3.4 Svobodná v ůle smluvních stran      
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na 
důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

              V Kamenných Žehrovicích dne 14.12.2012 
  
 

 Jménem obce Kamenné Žehrovice: 
 
 
...................................... 
Soňa Černá, starostka 

                                                                  
    
 V Praze dne …………… 

 
 Jménem  

 
 
...................................... 
 

 jednatel                                                                                                                         
    
  

  
    
  


