Příloha č. 3 – Formulář – Darovací smlouva
Darovací smlouva
o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Hulína číslo: ………….
(uzavřená dle §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů)

I.
Smluvní strany
Poskytovatel peněžního daru:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Hulín
náměstí Míru 161, 768 24 Hulín
Mgr. Romanem Hozou, starostou
00287229
CZ00287229
Komerční banka, a.s.
8319720217/0100
(dále jen „poskytovatel“)

a
Příjemce peněžního daru:
sídlo/bytem:
IČ:

datum narození
typ příjemce:

zastoupená/jednající:

bankovní spojení:
zapsaný u KS

…….……….………… (uvede se název práv. osoby
nebo jméno a příjmení fyzické osoby)
………….
………………………..(uvede se u právnické osoby a
fyzické osoby, je-li podnikatelem a bylo-li jí IČ
přiděleno)
….. (u fyzické osoby se uvede vždy)
……………(uvede se fyzická osoba nebo právnická
osoba; u právnické osoby se dále uvede právní forma
- např. akciová společnost, obec, spolek, nadace,
církevní organizace atd.)
………. (uvede se jméno a příjmení, funkce; u fyzické
osoby se tento řádek odstraní, pokud za ni nejedná
jiná osoba na základě plné moci)
………………… (název bankovního domu, číslo účtu)
v ….., oddíl…., vložka… (použije se u právnické
osoby zapsané ve veřejném rejstříku; u podnikatele
nezapsaného v obchodním rejstříku se uvede údaj o
zápisu do jiné evidence, v níž je zapsán)
(dále jen „příjemce“)

II.
Předmět smlouvy
Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel finanční částku z rozpočtu města Hulín ve výši
…… Kč, slovy ………
Finanční dar je poskytován na …… (uvede se účel daru - např. název akce, soutěže), který spočívá
……. (zde je možné uvést podrobnější identifikaci akce).

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci peněžní dar za účelem uvedeným v článku II. na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15-ti dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.
Finanční dar je poskytnut příjemci dobrovolně.
Příjemce finanční dar přijímá do svého vlastnictví. Příjemce se zavazuje použít dar pouze k účelu,
k němuž byl poskytnut.
Poskytovatel má právo žádat příjemce o předložení příslušných dokladů prokazujících vznik/uhrazení
nákladů na užití finančního daru v celkové výši poskytnutého daru (kopie faktur, či jiných daňových
dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové
faktury).
Poskytovatel má právo požadovat vrácení finančního daru pouze v případě zjištění, že příjemce
nepoužil dar na shora uvedený účel.
Příjemce může finanční dar vrátit poskytovateli v případě, že dárce nepřiměřeným způsobem zasahuje
do činnosti příjemce nebo poškozuje jeho dobré jméno.
Darovací smlouva slouží mimo jiné jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce se zavazuje, že při pořádání akcí či jiné formě využití daru, uvede v materiálech skutečnost o
finanční spoluúčasti města Hulína ve formulaci „za podpory města Hulína“. Grafické podklady pro
prezentaci (logo města) včetně instrukcí obdrží příjemce na vyžádání.

III.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a
příjemce jedno vyhotovení, platnost nabývá s účinností dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pročetly a svými podpisy stvrzují, že smlouva byla
sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Smlouva byla schválena usnesením č……………………na …. zasedání Rady/Zastupitelstva města
Hulína, konaném dne ………………

v Hulíně dne………….......

v Hulíně dne………

za poskytovatele

za příjemce

………………………………..
starosta

……………………………………..
(jméno a příjmení, funkce)

