DAROVACÍ SMLOUVA
obec zadní Třebaň
se sídlem: Na Návsi 6,267 29 ZadníTíebaň
IČo: 00234028 DIČ CZO0234028
Bankovní spojení: 4423131/0100 KB Beloun
Zastoupená: starostkou obce Markétou Simanovou
jako dárce
a

TRANS HOSPITAL PLUS s.r.o.

se sídlem: Mařákova 1080,252 30 Řevnice

tČo: ot571010
DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 107-571'719029'710100
Zastoupená: Věrou Bulíčkovou, jedtratelkou společnosti
jako obdarovaný

uzavírajípodle § 2055 anásl. zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník tuto

darovací

smlouvu

1. předrnětem této smlouvy je poskytnutí peněžníčástky ve

výši 10.000,- Kč slovy deset tisíc korun Českých na

provoz lékařsképohotovostní služby a zdravotnické záchranné služby TRANS HOSPITAL PLUS,

s.r.o..

Řevnice.

2. Shora uvedená částka bude převedena na účetobdarovaného do 10 dnŮ po podpisu této smlouvY oběma
stranami.

3. Finančnídar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně a nespojuje

s

ním žádnou protisluŽbu ze

stranY

obdarovaného.

4, obdarovaný přijírná dar do svého vlastni ctvi azavazuje se použítjej dle odst. 1 této srnlouvY pouze k ÚČelu,
k němuž byl poskytnut. Obdarovaný bude s darovanou částkou postupovat z hlediska zdanéni v souladu se
zákonem č.357 l92 Sb., §2Oodani dědické,dani darovací adanizpřevodunemovitostÍ,vezněnípozdějŠÍch
předpisů,

Ďa.i. bud. z hlediska daňových zákonů postupovat

v souladu s §20 odst. 8 zákona č. 586192 o dani z PříjmŮ

ve znění pozdějších předpisů.
5. Výše poskytnuté částkyje důvěrná iníormace a obdarovaný se zavazuje,

žeji nebude zveřejňovat bez souhlasu

dárce,
6. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujícíchuŽiti daru.

7. Dárcemá právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný poruŠilustanovení odst, 4 a

5

této snrlouvy.
stran.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopis ech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních

9. Smluvní strarry prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavŤena Po vzájenrném
ujednání poatelejlctr pravé a svobodné vůle, Autentičnost této smlouvy potvrzují svým PodPisem.

10. Tato stnlouva byla schválena zastupitelstvetn obce Zadni Tiebaň , usnesením č. 6, Čj.2l2021lYZ dne
13.4.2021.

Y Zadni Třebani dne20.4.2021
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Markéta simanová
starostka obce
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věra Bulíčková
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lka TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o.

