
Obchodní \orporace Effective Invention, s.r.o. se sídlem Doupovská 1577l4b, Hostivař, 102 00
Praha 10, IČ: 2482200I zastoupená, jako poskytovatel bezúplatného plnění

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

uzavíraji níže uvedeného dne tuto

smlouvu
o bezúplatném plnění na ekoloeickÝ veřeině prospěšný cíl

I.
Poskytovatel je právnickou osobou, která poskytuje příjemci bezúplatné plnění (dar) spočívající

a) v poskytnutí peněžní částky ve výši Kč 25 000 Kč (slovy ,,dvacetpěttisíckorunčeských") jejím
převodem na účet příjemce číslo: 10000012/5500
b) v předaní movité věci (movitých věcí) do vlastnictví poskltovatele, jmenovitě

a příjemce toto bezúplatné plnění přijímá.

il.
Příjemce je nadačním fondem, jehož účelem je ekologický veřejně prospěšný cíl spočívající v
aktivním působení na zlepšení čistoty městského prostředí v České republice s nastolením
problematiky čistoty ěeských měst jako společenského téma, kterého dosahuje činnostmi
konkretizovanými ve smlouvě o založení nadačního fondu. Příjemce se zavazuje, že bezúplatné
plnění podle odst. I. využije k tomuto veřejně prospěšnému ekologickému cíli podle rozhodnutí
správní rady. Na žádost poskýovatele příjemce sdělí jak bylo bezípLatné plnění k tomuto veřejně
prospěšnému účelu konkrétně využito.

ru.
Poskytovatel bezúplatného plnění je oprávněn podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu
Č.58611992 Sb., v platném zněni, uplatnit hodnotu bezúplatného plnění podle této smlouvy při
sníŽení záklaďu daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období, v němž bylo toto plnění
poskytnuto

IV.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli podle níž se
poskytovatel bezúplatného plnění hodlá účastnit prostřednictvím příjemce, jako nadačního fondu,
na realizaci veřejně prospěšného úěelu při zlepšování ěistoty městského prostředí, že si smlouvu
přečetli a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
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