DAROVACÍ SMLOUVA
kterou spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2055 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tito
účastníci:
(Jméno, Příjmení, datum narození, bydliště)
na straně jedné a dále v textu jen jako „dárce“

a
Spolek přátel MŠ Kohoutova Brno
zastoupený Předsedou Výboru rodičů Jméno Příjmení,
se sídlem Kohoutova 1513/6, 614 00 Brno, IČ 22826432
na straně druhé a dále v textu jen jako „obdarovaný“ nebo „spolek“

1. Předmět smlouvy
1.1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem finanční částky ve výši XXX,- Kč
(slovy XXX korun českých), které jsou předmětem této darovací smlouvy.
1.2. Dárce touto smlouvou přenechává obdarovanému finanční částku ve výši XXX,- Kč
(slovy XXX korun českých) jako dar a obdarovaný tento dar od dárce na základě této
smlouvy přijímá a zavazuje se jej použít pouze k níže sjednanému účelu a za
stanovených podmínek.
2. Účel daru
1.3. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně jako dar za účelem naplňování
činnosti spolku a nespojuje s ním žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.
3. Ostatní ujednání
1.4. Obdarovaný je oprávněn uvést vhodným a obvyklým způsobem ve veřejnou známost
odevzdání a převzetí daru jeho předmět a účel.
1.5. K odevzdání a převzetí daru dochází připsáním částky na bankovní účet
obdarovaného.
4. Závěrečná ujednání
1.6. Veškeré právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními
platnými předpisy právního řádu České republiky.
1.7. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze dohodou smluvních stran
v písemné formě.
1.8. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou neplatná, platnost
ostatních ustanovení této smlouvy tím zůstává nedotčena. Smluvní strany se zavazují
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nahradit neplatná ustanovení této smlouvy ustanoveními platnými, která svým
obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
1.9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné, pravé a
svobodné vůle prosté omylu a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si ji přečetli a jelikož s jejím
obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz toho připojují své níže uvedené
vlastnoruční podpisy.
1.10.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti,
které by uzavření této smlouvy vylučovaly.
1.11.
Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu,
z nichž každý z jejích účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.
1.12.
Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu všemi jejími
účastníky.
V Brně, dne XXX
dárce:

obdarovaný:

……………………………………………….. ……………………………………………….
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