Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednali níže uvedení účastníci
tuto

darovací smlouvu
dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

……………………………………………………………………...
(dále jen dárce)
a
Tělocvičná jednota Sokol Zásada, Zásada 260, 468 25 Zásada
zastoupena jednatelem Ing. Petrem Pavlatou, ml.
IČ: 602 52 197
č.ú.: 2601736354/2010, vedený u FIO banky, a.s.
(dále jen obdarovaný)

I.
1. Obdarovaný je spolkem, který soustavně provozuje a rozvíjí kulturní a sportovní odvětví a to jak
ve formách rekreačních aktivit, tak ve formách směřujících k účasti spolku v soutěžích.
2. Dárce se seznámil s kulturním a sportovním programem spolku, jeho zázemím, možnostmi a
podmínkami a projevil svou materiální a finanční podporu podílet se na udržení a rozvoji
kulturních a sportovních aktivit obdarovaného, a to za podmínek této smlouvy.
II.
Touto darovací smlouvou se dárce bezplatně zavazuje obdarovanému darovat peněžní dar ve výši
……………….,- Kč (slovy ……………………………..), a to ke dni _ _ . _ _ . _ _ _ _ , obdarovaný
touto darovací smlouvou tento sponzorský dar přijímá a přejímá ho do svého výlučného vlastnictví.
III.
1. Obdarovaný prohlašuje, že sponzorský dar uvedený v čl. II této smlouvy použije pouze pro
následující účely:
a) k pořízení dodávek energií nutných k provozu zařízení v majetku spolku,
b) k úhradám nezbytných nákladů spojených s údržbou a opravami kulturních a sportovních
zařízení v majetku spolku,
c) k úhradám ostatních nákladů, souvisejících s udržením zázemí spolku.
2. Obdarovaný dále prohlašuje, že na žádost dárce umožní kontrolu, zda je dar použit k účelu
stanoveném v odst. 1 tohoto článku.
IV.
1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, kdy jeden výtisk je určen pro dárce a jeden výtisk je
určen pro obdarovaného. Strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje jejich pravou a svobodnou
vůli, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla učiněna v tísni, ani jinak za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují. Práva a povinnosti zde
neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V Zásadě dne _ _ . _ _ . _ _ _ _

…………………………………………….

Dárce

…….………………………………….

Obdarovaný

