Darovací smlouva
Smluvní strany:

Městská část Praha — Lipence,
se sídiem K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence,

íČO: 00241431,
zastoupená Mgr. Lenkou Kadlecovou — starostkou MČ
(dále jen „ dárce")
a

Modeíklub Lipence p. 5.
se sidiem: K Průhonu 381, 155 31 Praha 5 — Lipence

IČO: 72025557
bankovní spojení: FíO Banka a. 3.
číslo účtu: 270060760/2010
Zastoupený: Danieíem Krobem — předsedou Rady klubu
(dále jen „ obdarovaný?
uzavřeii ve smysíu § 2055 a dalších občanského zákoníku tuto darovací smlouvu:
|.
Darce daruje obdarovanému finanční dar ve výši: 20 000,-- Kč.
(siovy: dvacettisíckorunčeských)

Dar je určen k podpoře činnosti, zajištění modeíářských soutěži a práce s dětmi a miádeží.
Poskytnutí daru, bylo schváieno na 27. jednání Zastupitelstva MČ Praha — Lipence, dne 11. 4.

2022, usnesením č. 495/2022.
iš.
Obdarovaný tento dar přijímá. Finanční častka bude odesláno na bankovní účet
MODELKLUBU LIPENCE vedený u FíO Banky a. s., čísio účtu: 2700604760/2010, do 10
pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

Obdarovaný se zavazuje v písemné podobe přediožit dárci vtermínu do 30. dubna 2023
přehíed použití tohoto daru.
žil.
Smluvní strany prohíašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a že tato smlouva byla sepsána
podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná z nich ji neuzavíraia v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuií své vlastnoruční podpisy.
Smiouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních (1x každý účastník smlouvy).
IV.
Smíuvní strany prohlašují, že jsou způsobiií k právním úkonům a že tato smíouva byla sepsána
podíe jejich pravé a svobodne vůie, Žádná z nich ji neuzavíraía v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho přípoiují své víastnoruční podpisy.
Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních (1x každý účastník smiouvy).
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