spolek FREE WILL, 742 74 TICHÁ 349

Darovací smlouva
uzavřená dle § 2055 a násl. Občanského zákoníku

………………………………………..
…………..……………………………
…….………………………………….
…………….…...……………………..
(dále jen „dárce“)
a
spolek FREE WILL
se sídlem 742 74 TICHÁ 349
IČO: 01745654
zastoupen panem Pavlem Badačem, členem Rady spolku
(dále jen „obdarovaný“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2055 a násl. Zák.č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník (ve znění platném ke dni uzavření smlouvy) následující smlouvu:
I.
OBDAROVANÝ
Obdarovaný je právnickou osobou - dobrovolným sdružením fyzických osob sdružujících se
na základě myšlenky poskytovat psychickou a finanční podporu znevýhodněným skupinám
občanů, chránit zvířata a přírodu. Spolek je veden u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou
značkou L 11012. K ověření na www.justice.cz
II.
PŘEDMĚT DARU
Předmětem daru je poskytnutí ...…………………………………….. Obdarovaný dar přijímá.

III.
VÝŠE DARU
Dar je v hodnotě Kč ……………..,- slovy ……………………..
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IV.
ÚČEL DARU
Dar je poskytnut za účelem zajištění neziskové činnosti spolku FREE WILL, a to na základě
stanov tohoto spolku (uskutečňování projektů pro znevýhodněné skupiny občanů, ochrana
zvířat a přírody).
Specifikace konkrétního účelu:………………………………………………………………….
Obdarovaný se zavazuje, že na požádání dárce předloží doklady o využití daru.
V.
POSKYTNUTÍ DARU
Dárce se tímto zavazuje poskytnout dar obdarovanému nejpozději do jednoho měsíce ode dne
účinnosti této smlouvy. V případě, že předmětem daru je finanční částka, vyplatí dárce tuto
částku buďto v hotovosti osobě oprávněné jednat jménem obdarovaného, nebo dar převede na
účet spolku FREE WILL. Číslo účtu: 2700441519/2010 (Fio banka)
Obdarovaný se zavazuje dar od dárce přijmout.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vztahy obou stran se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Dárce i obdarovaný prohlašují, že darovací smlouva obsahuje jejich svobodný a vážně míněný
projev, což stvrzují svými podpisy.
Darovací smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, je pořízena ve dvou
vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

v …………………… dne …………………

v …………………….. dne …………………

…………………………..
Dárce
Tel.:
777 683 308
E-mail: spolekfreewill@email.cz

…………………………
Obdarovaný
Web: www.spolekfreewill.cz
Transp. účet: 2700441519/2010 (Fio banka)

IČO: 01745654
DIČ: 01745654

spolek FREE WILL – podporujeme znevýhodněné občany, chráníme zvířata a přírodu
Spolek je veden u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 11012. K ověření na www.justice.cz

2

