
DAR§vecí §M LouvA F§blAr§č§í
uzavřená d|e § 2055 a násl, zékona č. 8912012 Sb, (občanský zákoník) mezi těmito účastníky:

1,

)

Název firmy:
Zastoupeno;
5lolo:
iČ:
DIČ:

na stranějedné ;ako dárce
a

Název firmy:
Zastoupený:
5ídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Kontakt:
na straně druhé jako obdarovaný
uzavřeli tuto darovaci smlouvu:

rnrncité 1 a.s.
Ing. Alešem Bakošem, CEO
č,p- 5].9, 687 12 8ílovice
276 7a 864
CZ276 70 864

Nadační ford čisté §lěsto
Petrr:u Kolkovou, předsedkyní správní rady
č.p. ].01, 280 02 Němčice
050 73 863
1 0000ůl2l5500 Raiffeisenbank
inťO@ciste-me§to"cž

za obdarovaného:

I.
Dárce Poukazuje obdarovanému finanční prostředky ve uýši 10 080 Kč, (slovy: deset tisíc korun
českých).
Obdarovaný tento dar přijímá,

1I.
Dar bude poukázán na rniŠe uvedený účet obdarovaného nejpozději do 14 dnů od data podepsání
smlouvy,
Pokud nebude dar v této lhŮtě poukázán, je oprávněn obdarovaný od tóto smlouvy odstoupit.

ul,
Obdarovaný 5e zavazu§ pouŽÍt dar v souladu se statutem nadačrrího fcndu ve prospěch zlepšení čistoty
městského prostředí v ČR.
V PříPadě, Že obdarovaný použije dar v rozporu s touto §mlouvou, je dárce oprávněn požadovat vrácení
daru, V žádných jiných případech nemá dárce na vrácení daru nárok.

IV,
VeŠkeré ostatní 

, 
vztahy vzniklé z této smlouvy mezi dárcenr a obdarovaným se řídí příslušnými

usta noveními občanského zákon íku a předpisy souvisejícími.

V"
Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení a každá ze smluvních stran obdrží p+ jednom
vyhotovení.
UČastníci smlouvy shodně prohlaŠujÍ, Že tato smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle, a že žádný
z nich ji neuzavíral v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek"
VeŠkeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písernné forrně, jinak jsou neptatné.
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za dárce: Ing. Aleš Beko7,/
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