DAROVACÍ SMLOUVA
obec zadní Třebaň
se sídlem: Na Návsi 6,267 29 Zadní Třebaň
tČo: ooz:+ozs DlČ: CZ00234028
Bankovrrí spojení: 4423131l0100 KB Beroun

Zastoupená: starostkouobce MarkétouSimanovou
jako dárce

a

Dětská lidová muzika Notičky

se sídlern: Zámeček, Mníšecká 29,252 30 Řevnice

lČo:
DIČ:

Bankovní spojení: KoInerčníbanka, č. ú.392522309/0800
Zastoupené: Lenkou Kolářovou, vedoucí souboru
jako obdarovaný
uzavíraji podle § 2055 a násl. zákona č.89120 l2 Sb., občanský zákoník tuto

darovací
l.

smlouvu

Předrnětem této smlouvy je poskytnutí peněžní částky ve výši 5000,- Kč slovy pět tisíc korun českých na
podporu uspořádárrí Vánočního koncertu dne 6.12.202l v Praze v kostele sv. Šimonaa Judy.

2. Shora uvederrá částka bude převedena na účetobdarovaného do l0 dnů po podpisu této smlouvy oběma
stranam i.

3. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně a nespojuje

s

obdarovaného.

ním žádnou protislužbu ze sírany

4. Obdarovaný přijírná dar do svého vlastnictví a zavazuje se použítjej dle odst, 1 této smlouvy polrze k účelu,
k němuž byl poskytrrut. Obdarovaný bude s darovanou částkoLr postupovat z hlediska zdanění v souladu se
zákonem č.357 l92 Sb., §20 o dani dědické, dani darovací adanizpřevodu nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů,

Dárce bude z hlediska daňových zákonů posttlpovat v souladu s §20 odst. 8 zákona č. 58619,2
ve zněni pozdějších předpisů.

o dani z

příjrnťr

5. Výše poskytnuté částky je důvěrná informace a obdarovaný se zavazuje, že ji nebude zveřejtiovat bez
souhlasu dárce.

6. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujícíchužitídaru.
"7.Dárce rná právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil
ustanovení odst.4 a 5
této smlouvy.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech,znichž po jednorn obdržíkaždá ze smluvních stran.

9. Smluvní strarry prohlašují,že si tuto stnlouvu před podpiserri přečetly, že byla uzavřena po vzájernnérn
ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

l0. Tato smlouva byla
dne21,10.2021.

schválena zastupitelstvem obce Zadni Tí,ebaň

,

usnesenírn

č. 20 čj,8l202llYZ

Y Zadni Třebani dne22.10.2021

Á&l-uo1
Markéta simanová
starostka obce

Lenka kolářová
vedoucí souboru

