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Darovací smlouva
mezi smluvními stranami, kterýrni jsou:

obec

ft
se

svatobořice-Mistřín

sídlem
starostou

zastoupena
(dúle jen

00285358

Hlavní 100/1 ] 3, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Ing. Miroslavem Veselým

,,Dárce")

a

Sdružení místních samospráv, z. s.
Ičo 75130165
se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné
zastoupeno předsedou JUDr. Stanislavem Polčákem
(dále jen,, Obdarova ný")

čt. t

Předmět smlouvy

1) Dárce se zavazuje nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy převést na účet
Obdarovaného finančnídar ve výši 500 000,- Kč tak, jak je stanoveno v Čl. Z odst. 1,
2) Dar je určený ve prospěch obcí a regionů zasaženýchvichřicív červnu 202L

člz

Práva a povinnosti smluvních stran

1)

Darce se zavazl$efinanční dar v celkové výši 500 000,- Kč rozdělit ve prospěch obcí a
regionů postižených vichřicí v červnu 202l azaslat Obdarovanému na bankovní účty
následovně:
- dar ve prospěch obce Mikulčice ve výši 250 000,- Kč na bankovní účet
Obdarovaného č. 60 1 3 1 8 73 6 9 l 0800,název úětu Mikulčice
- dar ve prospěch obce Lužice ve výši 250 000,-Kč na bankovní účet
Obdarovaného č.60 1 3 1 753 09/080 0, název účtuLužice

2)

Obdarovaný se zavazuje dar přijmout a využítvýhradně ve prospěch obcí a regionů
postižených vichřicí v červnu 202L
odstoupit od smlouvy, pokud obdarovaný do 31 . 12. 2021 nesplní
povinnost stanovenou vodstavci 2. Vtakovém případě se dárce zavazuje vrátit dary
jednotlivým právnicklim afyzickým osobám.

3) Darce má právo

,.

\

čt. s
závérečná ustanovení
Tato smlouv a nabývá účinnostidnem připojení podpisu druhé ze smluvních stran.
Smlouva je sepsána ve třech vyhotovenich, z nichž dvě obdržíObdarovaný a jedno
Dárce.
2) Darování nemovitých věcí, které jsou předmětem této smlouvy, je v souladu
s ustanovením § 85, písm. a) zák. č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
1)

předpisů.
3) Darovací smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Svatobořice-Mistřín na svém XVI.
zasedání dne 8. 7.202l, usnesení č. 41161202l
4) Smluvní strany prohlašují,že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni. Smluvní strany se před podpisem této smlouvy
seznámily s jejím obsahem abezvýhrad s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními
podpisy.

Příloha č. l : Výpis usnesení z XVI. mimořádného zasedáni Zastupitelstva obce
Svatobořice-Mistřín konaného dne 8. 7.202L

ve svatobořicích-Mistříně

Aq

dne 16.7.2021
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