SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU
(dále jen „smlouva“) uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
obchodní firma:
sídlo:
jednající prostřednictvím:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
na jedné straně jako Dárce, dále jen jako „dárce“
A
obchodní firma:
sídlo:
Jednající prostřednictvím:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Volejbalový klub Rokycany, zapsaný spolek
K Řece 1007, 337 01 Rokycany - Nové Město
PhDr. Radka Křížková Červená (předsedkyně klubu)
48381471
nejsme plátci DPH
Česká spořitelna a.s.
842502349/0800

na druhé straně jako Obdarovaný, dále jen jako „obdarovaný“
Společně v textu dále též jako „smluvní strany“

Účel smlouvy
1.1.

Účelem této smlouvy je převod finančních prostředků specifikovaných v odstavci
1.2. této smlouvy dárcem obdarovanému.

Předmět smlouvy
1.2.

Dárce se touto smlouvou zavazuje obdarovanému bezplatně převést do jeho
vlastnictvíčástku……………………,- Kč slovy: ………………………………………. (dále
jen „finanční dar“).

1.3.

Finanční dar je poskytován pro potřeby činnosti klubu, a to ve všech jeho
formách a kategoriích.

1.4.

Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že finanční dar přijímá a zavazuje
se jej použít v souladu s bodem 1.3. a účelem této smlouvy.

Způsob úhrady
1.5.

Dárce se zavazuje uhradit finanční dar specifikovaný v čl. 1.2. této smlouvy na
účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy do 10 pracovních dnů ode
dne podpisu této smlouvy.

1.6.

Uhrazením finančního daru smluvní strany rozumí odepsání částky odpovídající
výši finančního daru z účtu dárce ve prospěch účtu obdarovaného uvedeného
v záhlaví této smlouvy.

Závěrečná ustanovení
1.7.

Obdarovaný je oprávněn vhodným způsobem zveřejnit jméno/obchodní firmu
dárce a výši daru.

1.8.

Skutečnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.9.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po
jednom.

1.10.

Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu
rozuměly a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že je smlouva projevem pravé
a svobodné vůle smluvních stran a jako správnou ji podepisují.

V ………………………. dne ……………..

Dárce:

V Rokycanech dne ………………

Obdarovaný: Volejbalový klub Rokycany
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