
Obchodní korporace TelCom consulting s.r.o. se sídlem Želiv 223, PSČ 39444IČ 28116313,
zastoupená, jako posk5,tovatel bezúplatného plnění

a Nadační fond Čisté Město, se sídlem Němčice čp.101, PSČ 280 02 Kolín, IČ 05073863,
zastoupený Petrou Kolkovou, předsedou spráwí rady, jako ppříjemce bezúplatného plnění

uzavíraji niže lvedeného dne tuto

§mlouvu
o bezúplatném plnění na ekoloeický veřeině prospěšnÝ cíl

L
PoskYovatel je právnickou osobou, která poskl.tuje příjemci bezúplatrré plnění (dar) spoěívající

a) v poskytnutí peněžní částky ve qýši Kě 10 000 Kč (slovy, ,,desettisíckorunčeských") jejím
pŤevodem na účet příjemce ěíslo: 10000012/5500
b) v předání movité věci (movitých věcí) do vlastnictví poskytovatele, jmenovitě

a příjemce toto bezúplatné plnění přijímá.

II.
Příjemce je nadačním fondem, jehož účelem je ekologický veřejně prospěšný cíl spoěívající v
aktivrrím pŮsobení na zlepšení čistoty městského prostředí v České republice s nastolením
problematiky čistoty českých měst jako spoleěenského téma, kterého dosahuje činnostmi
konkretizovanými ve smlouvě o založeni nadačního fondu. Příjemce se zavazuje, že beziplatné
plnění podle odst. I. využije k tomuto veřejně prospěšnému ekologickému cíli podle roáodnutí
správni rady. Na žádost poskltovatele příjemce sdělí jak bylo bezúplatné plnění k tomuto veřejně
prospěšnému účelu konkrétně využito.

IIT.

Poskytovatel bezúplatného plnění je oprávněn podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu
č.58611992 Sb., v platném znění, uplatnit hodnotu bezúplatného plnění podle této smlouvy při
snížení základu daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období, v němž tiylo toto plnění
poskynuto.

Iv.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli podle níž se
poskytovatel bezúplatrrého plnění hodlá účastnit prosřednictvím příjemce, jako nadačního fondu,
na realizaci veřejně prospěšného účelu při zlepšování čistoty městského prostředí, že si smlouw
přečetli a na důkaz svého souhlasuji podepisují.

V Praze dne 13.7 .2016

Příjemce

Nadačni fond Čistó Město
280 02 Němčice ě.p. 101

č. p, 101,280 02 Němčice
lc;05073863
info@ciste-mésto,az
Www,ciste,mesto.cz .

poskltovatel
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