
Darovací smlouva

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zastupitelstvo městyse Šteren rozhodlo svým usnesením č. 1812016 ze dne 30.3.2016
podle § s5 písm, b) zákona č. 128t20O0 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisŮ,

v souladu se zákonem č. 8912012 Sb,, občanský zákoník (dále jen ,občanský zákoník"), o poskytnutí daru ve
výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

l.
Smluvní strany

Městys Šteren
lČ:00251895
sídlo:na Městečku 20,387 51 Štěkeň

zastoupený starostou Bohumilem Bláhou

č.ú 15228832210300

(dále jen ,,dárce'|),

a

;" ]':

TJ oTAVAN Štcten
lČ: 60094125

adresa pro doručování: TJ OTAVAN Štěren

zastoupený Romanem Jungvirtem - seketář
č, účtu: 28007 972O5l2O10

(dále jen,,obdarovaný")

ll,
Předmět darovaci smlouvy

. Dárce touto darovací smlouvou daruje finanční dar ve výši 80.000,-- Kč (slovy:osmdesáttisíckorun

českých

. obdarovaný prohlašuje, že finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy přijímá.

lll.
Poskytnutí daru

Dárce se zavazuje poskytnout finanční dar, jak je uvedeno v ól. ll. této smlouvy, a to převodem na Úěet

obdarovaného č. 280079720512010 , po nabytí platnosti a účinnostitéto smlouvy,

lV,
Závéreéná ujednáni

. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvnÍ strana

obdrží po jednom výtisku
. změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,

podepsaných oběma smluvními stranami.

. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné a



váŽné vŮle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána.

, Tato smlouva je platná a r]činná dnem podpisu oběma smluvnímistranami.

' OstatnÍ otázkY touto smlouvou neupravené se řídí oř""nyri ustanoveními občanského zákoníku.

, Tato smlouva byla schválena u§nesením č. 1812016 ze dne 30. března 2016.

ve štěknidne
Ň

Bohumil Bláha - staro

za dárce

. Roman Jungvirt - sekretář

za obdarovaného
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