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Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Smlouva

DAROVACÍ SMLOUVA \
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Uzavrena meZI:

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

se sídlem: Chemická 2039/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupená: Ing. Přemyslem Anteckým, MBA, jednatelem

IČ: 260 19 388

DIČ: CZ26019388

peněžní ústav: Československá obchodní banka

číslo účtu: 117831633/0300

zápis v obch. rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vložka 2763, dne 15.12.1999

dále jen „dárce“

a

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupen: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 19-1649321399/0800

dále jen „obdarovaný“

společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními platného občanského

zákoníku

darovací smlouvu

čl. |.

Dárce se touto smlouvou zavazuje dobrovolně poskytnout obdarovanému jako dar finanční částku

50.000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých).

Darovaná finanční částka je určena výhradně na kulturní a sportovní činnost v městském obvodu

v roce 2017.

Obdarovaný dar přijímá.

Tento dar splňuje podmínky § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu.
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čl. II.

Dárce převede smluvenou částku 50.000 Kč na účet obdarovaného, a to do 30 dnů od podpisu

smlouvy.

čl. |||.

Tento dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu

ze strany obdarovaného.

čl. IV.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Obě strany si

smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3

stejnopisech s platnosti originálu.

čl. V.

Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových

stránkách statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

www.marianskehory.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, a to včetně všech

případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy.

Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití

a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Smlouvu se obdarovaný zavazuje zveřejnit bez viditelného podpisu dárce.

čl. VI.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory aHulváky na své

59. schůzi, pod č. usn. 1928/RMOb-MH/l41 8/59 ze dne 15. a 16.05.2017.

Za dárce:

Datum:

Místo:

 

 

Ing. Přemysl Antecký, MB

jednatel
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Za obdarovaného:

- 2 -05- 2017
Datum:
 

Misto: Ostrava—Mariánské Hory

  Ing. arc .

starostka
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