Darovací smlouva

Darovací smlouva

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Dárce:
Bydliště:
Datum narození:
(jako dárce na straně jedné)
a
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace, Svatoplukova 11
IČ: 70631034, sídlem Svatoplukova 65/11, PSČ 779 00
Zastoupená ředitelem školy Mgr. Jiřím Vymětalem
(jako obdarovaný na straně druhé)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Dárce:
Bydliště:
Datum narození:
(jako dárce na straně jedné)
a
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace, Svatoplukova 11
IČ: 70631034, sídlem Svatoplukova 65/11, PSČ 779 00
Zastoupená ředitelem školy Mgr. Jiřím Vymětalem
(jako obdarovaný na straně druhé)

dle § 2055 Občanského zákoníku tuto darovací smlouvu:

dle § 2055 Občanského zákoníku tuto darovací smlouvu:

I.
Dárce tímto daruje obdarovanému neúčelový finanční dar ve výši …………………..,- Kč
(slovy: ………………………………………………….).
II.
Obdarovaný dar přijímá.
III.
Dar bude dárcem (nehodící se škrtněte)
o předán hotově
o poslán na účet č. 1801844339/0800 pod var. symbolem …………….,
a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
IV.
Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy.
V případě, že by kterékoliv ustanovení této smlouvy bylo neplatné, dohodli se účastníci, že
jej nahradí ustanovením platným, odpovídajícím co nejvíce původnímu ujednání.
Smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu účastníky
smlouvy.
Účastníci smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz pravosti
připojují své podpisy.
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