Darovací smlouva

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc
zastoupená RI\Dr. Vladimírem Vetchýmn CSc.
starostou městské části Brno - Bystrc

nám.28. dubna 60,635 00 Brno
lčo: g gg 27 85 rozlišovacíkód
DIČz CZ44gg2785

13

dále jen dárce
a

klub rodičůa přátel zš Heyrovského 32, občanskésdružení
Heyrovského 32, 635 00 Brno
zastoupené předsedkyní : Ť41. Michaelou Lužovou

rčo: 22823557 DIč: _
č. účtu: 5991951001/5500

dálejen obdarovaný

uzaťeli dle

§ 628 občanského zákoníku v platném znérudarovacísmlouvu v tomto

znění:

I.

Diárce touto smlouvou daruje obdarovanému finančníčástku ve

qýši 10.000,- Kč
( slovy: desettisíckorunčeských a obdarovaný tento finančnídar přijímá.
)

il.
FinaČnídar Převede dárce na ÚČet obdarovaného po podpisu této smlouvy a po předl oženi
ÚČetníhodokladu o Úhradě niákladů, v případě investičnía neinvestičníakce po jejím
skončení.
podmínkou je účetníukončeníakce v roce,
ve kterém byl dar poskytnut.

m.

l)

Obdarovaný se zavazujepoužít finančnídar na : Realizace 1. etapy vybudoviání přírodní
uČebnY Pro Žiky ZŠHeyrovského 32. Výstavba altánu - základnídeska, patky, osazení,
r.2012.

2) Obdarovaný se zavazuje umožnit pracovnikům ÚMČ Brno _ Bystrc provést podle
ustanovení zákona o finančníkontrole ě.320l200t Sb. veřejnosprávní kontrolu.

3) Obdarovaný je povinen finančnídar vrátit,jestliže použil finančnídar na jiný, než uváděný
účel,v žádosti uvedl nepravdivý údaj, nebo nesplnil dalšípodmínky uvedené v Zásadách

pro poskytování finančníchdari z rozpočtu MČ Brno - Bystrc. Tyto zásady jsou nedílnou
součástítéto smlouvy.

IV.
1) Smlouvu je možnéměnit pouze písemn;ými dodatky, které se

sávají její součástípo podpisu

obou smluvních stran.
2) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních,ztůchžpo jednom obdtžíkaždásmluvní strana.

3) Smlouva je uzavřena v souladu se Zásadami darovací smlouvy pro poskytování finančních
darů schválenými na zasedániZ}/rČ Brno - Bystrc, dne 10. 09.2003, bod 3.10. Poskytnutí
finančníhodaru bylo schváleno na 6110. zasedéníZastupitelstva MČ Brno - Bystrc,
dne 11 .04.2012, bod 3.05.
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RNDr.Vladimír Vetchý, CSc.
starosta MČ Brno-Bystrc

32, o.8.

obdarovaný

darce

Příloha: Zásady pro poskytování fiyarňníchdaŇzrozpočtu MČ Brno - Bystrc
Zasprávnost: Ing. O.Vašková
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