
DAROVAC! SMLOUVA

Tuto darovacísmlouvu uzavírají podle § 2055 a následujících zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném
znění:

Fyzická / právnická osoba: TBA Plastové obaly s.r,o.
tČo:zl518 949
se sídlem: Leština 45, Havlíčkův Brod 580 01
zastoupená: Petrem Křížem
(dá!e jen dárce)
a

přís pěvková o rga n iza ce zřizov aná kra je m Vysoči n a

Gymnázium Havlíčkův Brod
se sídlem Štáflova 2063, 58o 01 HAVLíČKŮv gnoo
tČo: oo 126 62L, číslo účtu 259818354/0300
zastoupená ředitelem PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D.
a to v následujícím znění:

(dále jen obdarovaný},

l.
Dárce poskytuje obdarova ném u:

- finanční příspěvek ve výši 5000 Kč (slovy pět tisíc Kč)
pro realizaci kulturní akce ,,Štěpánská zábava", která se koná v Havlíčkově Brodě 25, prosince 2016 od 19.0o.
Finanční příspěvek či dar bude použit výhradně na zabezpečení této akce, tedy kulturního programu, honorářů
pro vystupující kapely, propagace atd. Příspěvek je splatný v hotovosti/bezhotovostně do 1"5 dnů od podpisu
smlouvy.

ll.
Obdarovaný se zavazuje informovat prostřednictvím médií, svých webových stránek a nástěnek ve škole
o průběhu akce s důrazem na finanční pomoc dárce.

ll!.
Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této sm|ouvy, s jejím obsahem
souhlasí a na znamenítoho, že ji uzavírajísrozumitelně, určitě avážné, nikoliv tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek, připojují své podpisy. Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, která mají charakter originálu,
přiČemŽ jedno obdrží obdarovaný a jedno dárce. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu mezi
smluvními stranami.
K na bytí daru udělila Rada Kraje Vysočina v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zá kona č. 25O/2OOO Sb., o rozpočtových
pravidlech Územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předchozí písemný souhlas dne.............,,.....
usnesenlm c.
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