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\-,obdarovaný se zavazuje informovat prostřednictvím médií, svých webových stránek a nástěnek ve škole

o průběhu akce s důrazem na finanční pomoc dárce.
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Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost Uranici uzavřenítéto smlouvy, s jejím obsahem
souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek, připojují své podpisy. Smlouva je,,i§jacována Ýé' vou vyhotoveních, která mají charakter originálu,
přiČemž jedno obdrží obdarovaný a jedno dárce. Smlouúá nab,ývá platnosti a účinnosti dnem podpisu mezí

DAROVACÍ SVl LOUVA

Tuto darovací smlouvu uzavírají podle § 2055 a následujících zákona č, 39/2OI2 Sb., Občanský zákoník, v platném
znění:

Fyzická osoba: Mgr. Zuzana Tesařová
tčo: 6985055l
se sídlem: Prokopa Holého ].054, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupená: Mgr.ZuzanouTesařovou

(dále jen dárce)

a

p říspěvková o rga n iza ce zř lzov aná krajem Vysoči na
Gymnázium Havlíčkův Brod
se sídlem Štáflova 2063, 58o 01 HAVLíčKŮv anoo
tČo: oo t26 621, číslo účtu 259818354/0300
zastoupená ředitelem PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D.
(dále jen obdarovaný),

a to v následujícím znění: 
l.

Dárce poskytuje obdarovanému:
- finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč

pro realizaci kulturní akce ,,Slavnostní koncert gymnázia" , která se koná v Havlíčkově Brodě ve středu 1,6. záři 2OL5
od 19.00. Finanční příspěvek či dar bude použit výhradně na zabezpečení této akce, tedy kulturního programu,
honorářŮ pro vystupující kapely a propagace. Příspěvek je splatný bezhotovostně do 15 dnů od podpisu smlouvy.

smluvními stranami.

Brodě dne 24.8. 2015
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