Městská část Praha -Ďáblice
Rada městské části
87. jednání
24.1.2022

USNESENÍ č. 910/22/RMČ
k Finančním darům sdružením
Rada po projednání
I. schvaluje
finanční dar:
1.1. Spolku Parkán, se sídlem: U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, IČO:
03866238 ve výši 20.000,- Kč,
1.2. Českému svazu chovatelů, ZO Praha 8 – Ďáblice, se sídlem: Ke Kinu 159/7, 182
00 Praha 8 – Ďáblice, IČO: 65398360 ve výši 40.000,- Kč,
1.3. ZO 01/68 Českého svazu ochránců přírody, Ochrana herpetofauny, se sídlem:
Jankovcova 47, Praha 7, IČO: 48549622 ve výši 25.000, - Kč,
1.4. Hudebnímu sdružení Ďáblík, se sídlem: Rumburská 248/19, 190 00 Praha 9, IČO:
26625679 ve výši 20.000,- Kč,
1.5. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH – Ďáblice, se sídlem: U Parkánu
765/6, 182 02 Praha 8, IČO: 65999088 ve výši 30.000,- Kč.
1.6. Kroužku PP, z.s., se sídlem: Hronovská 363, Letňany, 199 00 Praha 9, IČO:
06784062 ve výši 20.000,- Kč.
II. pověřuje
starostu uzavřením Darovacích smluv 1.1.-1.6., které jsou přílohou tohoto usnesení.
III. ukládá
FIO zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

DOHODA O POSKYTNUTÍ DARU
Městská část Praha – Ďáblice
se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
zastoupená: starostou Ing. Milošem Růžičkou
IČO: 00231266
č.ú.: 501855998/6000
PPF Banka a.s., Praha 6
(dále jen dárce) na straně jedné
a
Spolek Parkán
se sídlem: U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
zastoupený: K.Š. a J.Z.
IČO: 03866238
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen obdarovaný) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o poskytnutí daru
I.
Předmět dohody
1. Předmětem dohody je závazek dárce poskytnout obdarovanému finanční dar sjednaný v částce a
lhůtě touto smlouvou.
2. Dar poskytovaný dárcem obdarovanému je v souladu s usnesením č.910/22/RMČ v PrazeĎáblicích, schváleným dne 24.1.2022.
II.
Práva a povinnosti dárce
1. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 20.000,- Kč (slovy:
dvacettisíckorunčeských).
2. Finanční dar bude dárcem poskytnut bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu
obdarovaného, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, a to ve lhůtě do 28.2.2022.
III.
Práva a povinnosti obdarovaného
1. Obdarovaný se zavazuje převzít finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy.
2. Obdarovaný je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jež by mohlo poškodit dobré jméno dárce.
IV.
Zvláštní ustanovení
Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž dárce i obdarovaný obdrží
po jednom vyhotovení.
V Praze dne 3.2.2022

…………………………………..
dárce

……………………………………
obdarovaný

DOHODA O POSKYTNUTÍ DARU
Městská část Praha – Ďáblice
se sídlem Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
zastoupená: starostou Ing. Milošem Růžičkou
IČO: 00231266
č.ú.: 501855998/6000
PPF Banka a.s., Praha 6
(dále jen dárce) na straně jedné
a
Český svaz chovatelů
Základní organizace Praha 8 - Ďáblice
se sídlem Ke Kinu 159/7, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
zastoupený předsedou ZO Ďáblice P.M.
IČO: 65398360
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen obdarovaný) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o poskytnutí daru
I.
Předmět dohody
1. Předmětem dohody je závazek dárce poskytnout obdarovanému finanční dar sjednaný v částce a
lhůtě touto smlouvou.
2. Dar poskytovaný dárcem obdarovanému je v souladu s usnesením č.910/22/RMČ v PrazeĎáblicích, schváleným dne 24.1.2022.
II.
Práva a povinnosti dárce
1. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 40.000,- Kč (slovy:
čtyřicettisíckorunčeských).
2. Finanční dar bude dárcem poskytnut bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu
obdarovaného, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, a to ve lhůtě do 28.2.2022.
III.
Práva a povinnosti obdarovaného
1. Obdarovaný se zavazuje převzít finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy.
2. Obdarovaný je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jež by mohlo poškodit dobré jméno dárce.
IV.
Zvláštní ustanovení
Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž dárce i obdarovaný obdrží
po jednom vyhotovení.
V Praze dne 3.2.2022

…………………………………..
dárce

……………………………………
obdarovaný

DOHODA O POSKYTNUTÍ DARU
Městská část Praha – Ďáblice
se sídlem Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
zastoupená: starostou Ing. Milošem Růžičkou
IČO: 00231266
č.ú.: 501855998/6000
PPF Banka a.s., Praha 6
(dále jen dárce) na straně jedné
a
Základní organizace 01/68 Českého svazu ochránců přírody, Ochrana herpetofauny
(Ekocentrum)
se sídlem Jankovcova 47, 170 00 Praha 7
zastoupená předsedou ZO Ing. J.H.
IČO: 48549622
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen obdarovaný) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o poskytnutí daru
I.
Předmět dohody
1. Předmětem dohody je závazek dárce poskytnout obdarovanému finanční dar sjednaný v částce a
lhůtě touto smlouvou.
2. Dar poskytovaný dárcem obdarovanému je v souladu s usnesením č.910/22/RMČ v PrazeĎáblicích, schváleným dne 24.1.2022.
II.
Práva a povinnosti dárce
1. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 25.000,- Kč (slovy:
dvacetpěttisíckorunčeských).
2. Finanční dar bude dárcem poskytnut bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu
obdarovaného, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, a to ve lhůtě do 28.2.2022.
III.
Práva a povinnosti obdarovaného
1. Obdarovaný se zavazuje převzít finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy.
2. Obdarovaný je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jež by mohlo poškodit dobré jméno dárce.
IV.
Zvláštní ustanovení
Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž dárce i obdarovaný obdrží
po jednom vyhotovení.
V Praze dne 3.2.2022

…………………………………..
dárce

……………………………………
obdarovaný

DOHODA O POSKYTNUTÍ DARU
Městská část Praha – Ďáblice
se sídlem Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
zastoupená: starostou Ing. Milošem Růžičkou
IČO: 00231266
č.ú.: 501855998/6000
PPF Banka a.s., Praha 6
(dále jen dárce) na straně jedné
a
Hudební sdružení Ďáblík
se sídlem: Rumburská 248/14, 190 00 Praha 9
zastoupené: panem M.S.
IČO: 26625679
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen obdarovaný) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o poskytnutí daru
I.
Předmět dohody
1. Předmětem dohody je závazek dárce poskytnout obdarovanému finanční dar sjednaný v částce a
lhůtě touto smlouvou.
2. Dar poskytovaný dárcem obdarovanému je v souladu s usnesením č.910/22/RMČ v PrazeĎáblicích, schváleným dne 24.1.2022.
II.
Práva a povinnosti dárce
1. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 20.000,- Kč (slovy:
dvacettisíckorunčeských).
2. Finanční dar bude dárcem poskytnut bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu
obdarovaného, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, a to ve lhůtě do 28.2.2022.
III.
Práva a povinnosti obdarovaného
1. Obdarovaný se zavazuje převzít finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy.
2. Obdarovaný je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jež by mohlo poškodit dobré jméno dárce.
IV.
Zvláštní ustanovení
Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž dárce i obdarovaný obdrží
po jednom vyhotovení.
V Praze dne 3.2.2022

…………………………………..
dárce

……………………………………
obdarovaný

DOHODA O POSKYTNUTÍ DARU
Městská část Praha – Ďáblice
se sídlem Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
zastoupená: starostou Ing. Milošem Růžičkou
IČO: 00231266
č.ú.: 501855998/6000
PPF Banka a.s., Praha 6
(dále jen dárce) na straně jedné
a
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Ďáblice
se sídlem: U Parkánu 765/6, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
zastoupené: P.K.
IČO: 65999088
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen obdarovaný) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o poskytnutí daru
I.
Předmět dohody
1. Předmětem dohody je závazek dárce poskytnout obdarovanému finanční dar sjednaný v částce a
lhůtě touto smlouvou.
2. Dar poskytovaný dárcem obdarovanému je v souladu s usnesením č.910/22/RMČ v PrazeĎáblicích, schváleným dne 24.1.2022.
II.
Práva a povinnosti dárce
1. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 30.000,- Kč (slovy:
třicettisíckorunčeských).
2. Finanční dar bude dárcem poskytnut bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu
obdarovaného, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, a to ve lhůtě do 28.2.2022.
III.
Práva a povinnosti obdarovaného
1. Obdarovaný se zavazuje převzít finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy.
2. Obdarovaný je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jež by mohlo poškodit dobré jméno dárce.
IV.
Zvláštní ustanovení
Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž dárce i obdarovaný obdrží
po jednom vyhotovení.
V Praze dne 3.2.2022

…………………………………..
dárce

……………………………………
obdarovaný

DOHODA O POSKYTNUTÍ DARU
Městská část Praha – Ďáblice
se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
zastoupená: starostou Ing. Milošem Růžičkou
IČO: 00231266
č.ú.: 501855998/6000
PPF Banka a.s., Praha 6
(dále jen dárce) na straně jedné
a
Kroužek PP, z.s.
se sídlem: Hronovská 363, 199 00 Praha 9 - Letňany
zastoupený: Bc. M.P.
IČO: 06784062
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen obdarovaný) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o poskytnutí daru
I.
Předmět dohody
1. Předmětem dohody je závazek dárce poskytnout obdarovanému finanční dar sjednaný v částce a
lhůtě touto smlouvou.
2. Dar poskytovaný dárcem obdarovanému je v souladu s usnesením č.910/22/RMČ v PrazeĎáblicích, schváleným dne 24.1.2022.
II.
Práva a povinnosti dárce
1. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 20.000,- Kč (slovy:
dvacettisíckorunčeských).
2. Finanční dar bude dárcem poskytnut bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu
obdarovaného, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, a to ve lhůtě do 28.2.2022.
III.
Práva a povinnosti obdarovaného
1. Obdarovaný se zavazuje převzít finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy.
2. Obdarovaný je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jež by mohlo poškodit dobré jméno dárce.
IV.
Zvláštní ustanovení
Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž dárce i obdarovaný obdrží
po jednom vyhotovení.
V Praze dne 3.2.2022

…………………………………..
dárce

……………………………………
obdarovaný

