
Obec Mšecké Žehrovice, Mšecké Žehrovice ó.p,77,1Č : OO2441O4

DAROVACI SMLOUVA

SOKOL Lodenice, spolek se sídlem Lodenice č. p. 40, 270 64 Mšec

Zastoupený Ladislavem Náprstkem - předsedou spolku Sokol Lodenice

lČ:47012781

č.ú. 47047 041/5500

ze strany jedné (dále jen ,,obdarovaný")

Obec Mšecké Žehrovice, Mšecké Žehrovice é. p.77, 27O 64 Mšec

zastoupená starostkou obce pí. Romanou Metelkovou

lČ: OO2441O4

ze strany druhé (dále jen ,,dárce")

uzavírají na základé § 2055 zákona č.8912012 Sb., Nový občanský zákoník, tuto

DAROVACI SMLOUVU

l.

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterych dárce daruje finanční óástku ve
výši 20.000,- Kč (slovy dvacettisíckorun) obdarovanému jako příspěvek na obnovu, opravu a
údržbu Sokolovny č.p. 40 v roce 2020.

ll.

Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout obdarovanému dar jako příspěvek na obnovu,
opravu a údržbu Sokolovny č.p. 40, určenou pro volnočasové a společenské akce mládeže a
dospělých. Obdarovaný v souladu se svými stanovami zajistí využití daru vÝhradně pro
obnovu, opravu a údržbu Sokolovny v roce 2020. Finanční částka bude poskytnuta do 30{i
dnů ode dne podpisu smlouvy, a to formou hotovostního vkladu.



lll.

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá
strana smluvní prokazatelně porušuje své povinnosti stanovené touto smlouvou.
Odstoupení od smlouvy je vůči druhé straně smluvní účinné ode dne doručení
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Bude-li porušena povinnost ze strany
příjemce, má v takovém případě společnost nárok na vrácení daru, resp. finančního
plnění v hodnotě poskytnutého daru.

2. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnost dnem podpisu této smlouvy poslední stranou
smluvní. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdží dárce a
jeden obdarovaný.

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, podle své pravé a svobodné
vůle a na důkaz tohoto prohlášení připojují ke smlouvě své podpisy.

lV.

Dárce je podle paragrafu 15 odst. Zákona č. 586 l 1992 Sb. o daních z příjmu, ve znění
pozdějších změn, oprávněn odečíst poskytnutou částku od základu daně.

V Lodenici, dne 6. 1.2020

Za dárce Romana Metelková

za obdarovaného Ladislav Náprstek

ilt ot-uoa"nice, spolek

ičo: +zo I?-]B7


