DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dnešního dne dle § 2055 a násl. Občanského zákoníku mezi:
Jméno a příjmení (název): ……………………………………………………………..
trvale bytem (se sídlem): …………………………………………………………………………………….
datum narození (IČ): ………………………………………………..
zastoupen/á: …………………………………
(dále jen „dárce“)
a
NADAČNÍ FOND DOBRÁ SRDCE
se sídlem: Slezská 535/2, 790 01, Jeseník
IČ: 044 34 978
bankovní účet: 2700977831/2010 – veřejná sbírka
zastoupen: Petrem Pavlou
(dále jen „obdarovaný“)
takto:
1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k níže specifikovanému
daru na obdarovaného a obdarovaný dar do svého vlastnictví přijímá.
2. Darem dle této smlouvy je: částka ……………………..,-Kč, slovy …………………………. korun
českých / Dar je dle dohody smluvních stran určen k následujícímu účelu: na pomoc
s uhradou terapií, léčby a potřeb Markétě Lukášíkové, zastoupené opatrovnicí matkou
Miroslavou Lukášíkovou.
3. Obdarovaný svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že dar bude převeden na
bankovní účet v e ř e j n é
sbírky
obdarovaného číslo 2700977831/2010
vs :111218 do pěti dnů ode dne uzavření této smlouvy.
4. Obdarovaný se zavazuje hodnověrným způsobem prokázat dárci způsob použití
předmětného daru, bude- li o to dárcem požádán.
5. V případě nesplnění závazků uvedených v bodě 4 této smlouvy (tj. při použití
poskytnutého finančního daru pro jiný než sjednaný účel anebo při neschopnosti
obdarovaného prokázat dárci způsob využití poskytnutého daru), sjednávají smluvní
strany právo dárce odstoupit od této darovací smlouvy. Odstoupením dárce od této
darovací smlouvy se tato smlouvy od počátku ruší a obdarovaný je povinen
předmětný dar vrátit bez zbytečného odkladu dárci, nejpozději však do 30 dnů po
doručení písemného projevu dárce o odstoupení od této smlouvy.
6. Jakékoliv změny ve smlouvě je možné provést pouze písemně, a to formou dodatků k
této darovací smlouvě.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
smlouva byla uzavřena po jejím vzájemném projednání podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom provedení.
V……………………………..dne………………………..

………………………….……………………………
Dárce

……………………………………………
Nadační fond Dobrá srdce

