D A R O VA C Í S M L O U VA
O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU Z ROZPOČTU OBCE
STRÁŽ NAD OHŘÍ
zákona.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany

Obec Stráž nad Ohří, IČ: 00255009
Adresa: Stráž nad Ohří 21, 363 01 Ostrov
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú. 4729341/0100
Zastoupená: Ing. Janou Vikovou – starostkou obce
(dále jen dárce)
a
Svazek obcí Podbořansko, IČ: 71175369
adresa: Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 123-4548850287/0100
Zastoupen: Jaromírem Kubelkou – předsedou SOP
(dále jen obdarovaný)
uzavírají smlouvu o poskytnutí finančního daru s následujícími podmínkami:
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč
(Stotisíckorunčeských) za účelem – Úhrada nákladů spojených s odstraněním škod
napáchaných živelnou pohromou (tornádo) v postižených obcích na Lounsku.
2. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce
Stráž nad Ohří – Usnesení č. 406/21 ze dne 30.6.2021.
3. Za tento dar nevyžaduje dárce žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.
4. Obdarovaný finanční dar přijímá.
5. Finance budou zaslány obdarovanému převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této
smlouvy nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, účelu daru
a výše poskytnutého příspěvku.
7. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž po 1 vyhotoveních obdrží každá ze
smluvních stran.
Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před podpisem řádně přečetli
a že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
Ve Stráži nad Ohří dne 22.7.2021
podepsal
Ing. Jana Digitálně
Ing. Jana Viková
Datum: 2021.07.22
Viková
13:29:43 +02'00'
……………………………

Ing. Jana Viková - starosta
dárce

Ve Vroutku dne ……………..
Jaromír Kubelka

Digitálně podepsal
Jaromír Kubelka
Datum: 2021.07.22
14:05:56 +02'00'

…………………………………..
Jaromír Kubelka - předseda SOP
obdarovaný

