Darovací smlouva
č. 50/2014/OŠKMS/ŘKFP
Město Břeclav,
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,
zastoupené: MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou,
IČ: 00283061,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav,
číslo účtu: 19-1832780227/0100,
na straně jedné jako dárce,
a
Římskokatolická farnost Břeclav - Poštorná,
se sídlem: Hlavní 1/1, 691 41 Břeclav,
zastoupená: Mgr. Vladimírem Langerem, farářem,
IČ: 64520269,
bankovní spojení: ČSOB a.s.,
číslo účtu: 214199625/0300,
na straně druhé jako obdarovaný
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku darovací smlouvu v tomto znění:
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek města Břeclav poskytnout obdarovanému finanční
dar na zajištění průvodcovské služby v kostele Navštívení Panny Marie v měsících
červenci a srpnu 2014.
II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Město Břeclav se zavazuje touto smlouvou poskytnout obdarovanému finanční dar
ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
2. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se použít peněžní dar k dohodnutému účelu, tj. na
zajištění průvodcovské služby v kostele Navštívení Panny Marie v měsících červenci
a srpnu 2014.
3. Peněžní dar bude převeden dárcem na účet obdarovaného, uvedený v této smlouvě,
do14-ti dnů od podpisu smlouvy.
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III.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva vyplývá z jejich pravé a svobodné vůle,
že je jim ve všech ustanoveních jasná a srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží dárce a jedno
obdarovaný.

Břeclav
Za dárce:

Za obdarovaného:

.....................................................
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta

……....................................…...
Mgr. Vladimír Langer
farář

Doložka
Uzavření darovací smlouvy č. 50/2014/OŠKMS/ŘKFP schválilo Zastupitelstvo města
Břeclavi na svém . zasedání dne 2014.
Břeclav
......................................................
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta

Za věcnou a formální stránku odpovídá: Radka Kobrová
Za právní stránku odpovídá: JUDr. Hana Dědová

