SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU
(dále jen „smlouva“) uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I.
Smluvní strany
obchodní firma / jméno a příjmení:
sídlo / trvalý pobyt:
za niž jedná:
IČ / r.č.:
DIČ:
na jedné straně jako dárce, dále jen jako „dárce“
a
obchodní firma:

Škola do života, z. s.

sídlo:

Ondříčkovo náměstí 3953/3, Židenice, 636 00 Brno

za niž jedná:

Silvie Fialová, DiS.

IČ:

09735691

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

70100111/5500

zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 27288
na druhé straně jako obdarovaný, dále jen jako „obdarovaný“
obdarovaný a dárce společně v textu jako „smluvní strany“
II.
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí finančních prostředků dárcem obdarovanému na účely realizace projektů obdarovaného
jakožto neziskové organizace, jejíž cílem je poskytování účinné pomoci a podpory vzdělávacímu zařízení pro děti se
specifickými vzdělávacími potřebami, zaměřenému na vzdělávání žáků s různým stupněm mentálního postižení a
kombinovanými vadami.
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III.
Předmět smlouvy
Dárce se touto smlouvou zavazuje obdarovanému bezplatně převést do jeho vlastnictví částku _________,- Kč slovy:
__________________________ (dále jen „finanční dar“).
Finanční dar je poskytován pro potřeby organizace, jež podporuje obdarovaný, to je „Základní škola a Praktická škola
Velká Bíteš, příspěvková organizace“.
Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít ze 100% v souladu s bodem
3.2. tohoto článku.
Dárce hodnotu daru odečte od základu daně podle podmínek ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, v platném a účinném znění.
IV.
Způsob úhrady
Dárce se zavazuje uhradit finanční dar na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy do 10 pracovních dnů ode
dne podpisu této smlouvy.
Uhrazením finančního daru smluvní strany rozumí odepsání částky odpovídající výši finančního daru z účtu dárce ve
prospěch účtu obdarovaného uvedeného v záhlaví této smlouvy.
V.
Závěrečná ustanovení
Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se obsah práv a povinností z ní plynoucích občanským zákoníkem.
Ustanovení této smlouvy se mohou měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že rozumí jednotlivým ustanovením smlouvy a souhlasí s jejím obsahem.

V __________ dne ______________

dárce

V __________ dne ______________

za obdarovaného
Silvie Fialová, DiS.

