
D A R O VA CI S M L O U VA Č. Fond Ukrajina/29/5/2022
na základě žádosti Č,20220378

Nadace Charty 77
se sídlem v Praze 1, Melantrichova 5, PSČ 110 00
lČ: 00417904
zastoupená ředitelkou na základě plné moci
(dále jen ,,dárce")

a

Základní škola a mateřská škola, Praha 8- Ďáblice, U Parkánu 17
sídlem: U Parkánu 17/11, Praha, PSČ 18200
lČ: 70930716
zastoupená:
zapsaná v rejstříku MŠMT
(dále jen ,,obdarovaný")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona Č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník (ve znění platném ke dni uzavření smlouvy) následujicí

SMLOUVU:

l. DÁRCE

Dárce je právnickou osobou, zapsanou dne 19. 8, 1998 v rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném u
Městského soudu v Praze, oddílu N, vložce číslo 21/01.

Dárce je nadací, jejímž cílem je podporovat právnické nebo fyzické osoby, sledující obecně prospěšné
cíle, zejména v oblastech: sociální, zdravotní, kulturní, vzdělávací a lidských práv,

ll. OBDAROVANÝ

Obdarovaný je právnickou osobou.

Ill. PŘEDMĚT DARU

Předmětem daru je účelově vázaná Knančnl částka ve výši 56 000 KČ (padesátšesttiskkorunčeských).
Obdarovaný dar přijímá.

O poskytnutí peněžitého daru požádal obdarovaný dárce písemně.

O poskytnutí daru obdarovanému rozhodla jménem dárce jím zřízená Rada projektu Fond Ukrajina na
svém zasedání dne 2,5,2022.



Obdarovaný bere na vědomi, že pokud dar nevyčerpá, případně za nadační příspěvek nepořídí věc, na
kterou je dar určen, pozbývá nárok na poskytnutí daru, či nadačního příspěvku.

Dar bude čerpán ze speciálního Fondu PRE {Ukrajina).

lV. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K PŘEDMĚTU DARU

Závazek bude splněn tím způsobem, že dárce převede dar na bankovní účet obdarovaného č.
172607327/0300 ve dvou splátkách. První polovina bude převedena po podpisu damvací smlouvy a
druhá po předložení stručného přehledného vyúčtování podepsaného a potvřzeného statutárním
zástupcem obdarovaného o využití první poloviny daru, Tím přechází vlastnické právo k předmětu daru
na obdarovaného. Po vyčerpání celého daru obdarovaný předloží vyúčtováni druhé poloviny daru.

V. ÚČEL DARU

Účelový dar je určený na: školní pomůcky, obědy a asistenta pedagoga pro děti rodin pňcházejícich z
válkou zasažených oblasti Ukrajiny. Dar je určen na školní rok 2021/2022.

VLZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Darovací smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu dárcem a obdarovaným.

Darovací smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dvě vyhotoveni patří dárci, jedno si ponechá
obdarovaný.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že souhlasi s jejím obsahem, že tato byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Praha, dne 3.5.2022

""
Praha, dne

obdarovaný


