NADAČNÍ FOND ŠTĚPÁNKA
se sídlem Dvouletky 40, 356 01 Březová
IČ: 067 07 742
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu N, vložce č. 315

_____________________________________________________________________
Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli
Dárce:

jméno: ....…..….……….………….dat. nar. ……………….
adresa/sídlo: …………………………………………………..
IČ: ……………………………………………………………..
email:….…..…….……………..………………………………
telefon……….………………………………………………….

a
Obdarovaný: Nadační fond Štěpánka
se sídlem
lem Dvouletky 40, 356 01 Březová
IČ: 067 07 742
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu N,
vložce č. 315
zastoupený předsedkyní správní rady Mgr. Petra Šetele, a členy správní rady
Bc. Dagmar Spáčalová, Mgr. Andrea Kadlecová
Kadlecová,
tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I.
PŘEDMĚT
1.

Předmětem této smlouvy je bezplatné poskytnutí (darování) movitých věcí uvedených
v
příloze
č.
1
této
smlouvy
v
celkové
hodnotě
……………………………………………………... (dále jen „předmět daru“).
Předmět daru bude doručen dárcem na adresu: Městský dům kultury, 5. Května
688, 356 01 Sokolov s označením JARMARK.

2.

Dárce poskytuje předmět daru obdarovanému dobrovolně.

3. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.
II.
ÚČEL SMLOUVY

1. Obdarovaný prohlašuje, že je neziskovou organizací, založenou za účelem veřejně
prospěšným s posláním a účelem pomoci rodinám a dětem, a to zejména:

A.Podpora rozvoje - Primárně se fond zaměřuje na podporu seberealizace, kulturního
vyžití, zážitků, vzdělání a plnění přání rodinám a především dětem.
B.Pomoc v materiální podobě - V odůvodněných případech poskytuje fond v
materiální podobě zejména zajištění základních lidských potřeb, sociálních potřeb a
dalších potřeb rodiny a dětí.
C.Finanční pomoc - Ve výjimečných případech odůvodněných jejich okolnostmi může
být pomoc poskytnuta rodinám s dětmi formou finančního příspěvku, který bude
použit k zajištění účelu uvedeného v bodě A. eventuelně B.
2.

Předmět daru je věnován a bude použit obdarovaným pro charitativní účely ve
smyslu zákona č. 586/1992 Sb.(§15/1, §20/8), zákona o daních z příjmů.

3. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání
daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Dárce výslovně souhlasí s tím, že obdarovaný darované předměty prodá na jím
pořádaných akcích a výtěžek bude použit v souladu s účelem obdarovaného
uvedeným ve Statutu.

2.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost
této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V ………………… dne ………..

V Sokolově dne ……………

Dárce:

Nadační fond Štěpánka:

_______________

__________________________________
Mgr. Petra Šetele
_________________________________
Bc. Dagmar Spáčalová
_________________________________
Mgr. Andrea Kadlecová

Příloha č. 1 – Vymezení předmětu daru
č.

Popis výrobku

Počet kusů

Hodnota
kusu

CELKEM

Celková
hodnota

