Darovací smlouva na finanční dar
uzavřená podle § 2055 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY
Obec Svojetice
IČO: 00240834
Zastoupena starostkou obce Ivanou Dubskou
Se sídlem: Na Kopci čp. 14, 251 62 Svojetice, okres Praha – východ
bankovní účet: 107-5380420287/0100
(dále jen „obdarovaná“)
a
Pan/Paní _______________________
r.č.: ____________________
Trvale bytem:_________________č.p.___, ______251 62 Svojetice
Vlastník/spoluvlastník nemovité věci pozemku p.č. …….. a stavby na pozemku s č.p ….
Doručovací adresa: _______________________________
(dále jen „dárce“)
uzavírají smlouvu o poskytnutí daru

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši ……………….. Kč (slovy: ……… tisíc
korun českých).
2. Tento dar je určen na akci „rozvoj občanské vybavenosti, úhrady odpadních jímek a neuznatelných
výdajů poskytnuté dotace SFŽP a ERDF“ v obci Svojetice.
3. Finanční dar bude převeden na účet obdarované jednorázově do 15 dnů po podpisu této darovací
smlouvy
4. Dárce prohlašuje, že výše uvedený finanční dar poskytuje zcela dobrovolně a svobodně.
Dárce prohlašuje, že je vlastníkem/spoluvlastníkem nemovité věci pozemku p.č. …… a stavby na
pozemku p.č.
……………. v kú Svojetice, obec Svojetice 251 62, vše zapsáno na LV č. : …..,
evidované u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha východ.
Dárce současně svobodně prohlašuje, že nebude uplatňovat ustanovení § 2068 a následující
zákona č.89/2012 Sb., v platném znění.
5. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.
6. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití daru.
7. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech provedeních, z nichž jedno vyhotovení obdrží dárce a dvě
vyhotovení obdrží obdarovaná.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým
podpisem.

Ve Svojeticích, dne

2016

___________________________________

Obec Svojetice – obdarovaná

______________________________________

__________________ - dárce
___________________ - dárce
Nemovitá věc , p.č. … .., obec Svojetice

