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DAROVACÍ SMLOUVA
(dále jen ,,Smlouva")
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Mesto Mníšek pod Brdy
se sídlem: Dobríšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
ICO: 00 24 27 48
zastoupeno Mgr. Magdalenou Davis, Ph,D,, starostkou
císlo úctu: 27-0388055349/0800
(dále jen ,,Dárce")
a

Junák - ceský skaut, Stredisko Skalka MníŠek pod Brdy, z. s.
se sídlem: Rymane 678, Mníšek pod Brdy, 252 10
lCO:613 88 602
zapsaný ve spolkovém rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl L, vložka 38614
zastoupený: Roman Freisleben, vedoucí strediska
císlo úctu: 260 182 3052 /2010
(dále jen ,,Obdarovaný")
(Dárce a Obdarovaný dále spolecne jen .,Smluvní strany")
l.

PREDMET SMLOUVY

1.1.

Dárce tímto daruje Obdarovanému dar ve výši 500.000 KC (dále jen ,,Dar"), a to za úcelem dostavby
klubovny Obdarovaného umístené na pozemku parc. c. 2714/471, k.ú. Mníšek pod Brdy (dále jen
,,ÚCel"). Obdarovaný se zavazuje Dar použít výlucne za Úcelem uvedeným v tomto Clánku. Dárce
poskytne Dar prevodem na úcet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do 15.4.2021.

1.2.

Obdarovaný Dar do svého vlastnictví tímto prijímá a zavazuje se Dar využít výlucne za Úcelem dle CI.
1.1 této Smlouvy.

1.3.

Obdarovaný se zavazuje dosáhnout sjednaného Úcelu (vcetne kolaudace) nejpozdeji do 3 1.12.2023.

2.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1,

Obdarovaný se zavazuje použití Daru na Úcel prokázat Dárci nejpozdeji do 3 1.12.2021, a to:
a) predložením danových dokladu, faktur ci jiných úcetních dokladu od dodavatelu Obdarovaného
prokazujících výnaložení príslušných cástí Daru (jakoži Daru jako celku) na Úcel,
b) doložením fotodokúinentace klubovny Obdarovaného po využití Daru.

2.2.

Obdarovaný kdykoli na základe žádosti Dárce seznámí Dárce s konkrétními úcely a zpusoby užívání
Daru, a to vždy nejpozdeji do 7 dnu ode dne obdržení žádosti Dárce.

2.3.

Obdarovaný vrátí nespotrebované financní prostredky z Daru nejpozdeji do 30.1.2022 zpet na úcet
Dárce uvedený v záhlaví této Smlouvy.

2.4.

Neprokáže-li Obdarovaný využití Darll na úcel dle CI. 2.1. Smlouvy ve lhute uvedené v CI. 2.1. Smlouvy
nebo využije-li Dar v rozporu s Úcelem, je povinen vrátit Dárci Dar v plné výši na úcet Dárce uvedený
v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozdeji do 14 dnu ode dne, kdy ho o to Dárce požádá.

2.5.

Neprokáže-li Obdarovaný využití cásti Daru na úcel dle CI. 2.1 Smlouvy ve lhute uvedené v CI. 2.1
Smlouvy nebo využije-li cást Daru v rozporu s Úcelem, je povinen vrátit Dárci príslušnou cást Daru na
úcet Dárce uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozdeji do 14 dnu ode dne, kdy ho o to Dárce
požádá.

3.

ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

3.].

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

3.2.

Jakékoliv zmeny této Smlouvy lze cinit výlucne po dohode Smluvních stran ve forme písemných
dodatku k této Smlouve.

3.3.

Jakákoliv Smluvní strana je oprávnena od této Smlouvy odstoupit v prípade porušení povinnosti druhé
Smluvní strany vyplývající z této Smlouvy. V takovém prípade vrátí Obdarovaný Dárci Dar na úcet
Dárce uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozdeji do 14 dnu od odstoupení od této Smlouvy.

3.4.

Tato Smlouva se rídí obcanským zákoníkem.

3.5.

Smluvní strany prohlašují, že tato Sinlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vule urcite, vážne
a srozuinitelne.

3.6.

Tato Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva Mesta MníŠek pod Brdy c. 10/14/202 l ze dne
17. 3. 2021.

3.7.

S obsahem této Smlouvy se obe Smluvní strany se pred jejím podpisem seznámily a nemají proti nemu
námitek. Na dukaz toho pripojí své podpisy.
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Mgr. Magdalena DáaÁs, Ph.D,
starostka
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Junák - ceský skaut, Stredisko Skalka MníŠek pod Brdy, z. s.
Roinan Freisleben,
vedoucí strediska
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Mesto Mníšek pod Brdy
Dobríšská 56, 252 10 Mnišek pod Brdy

výpis z usnesení zastupitelstva mesta c. 14/2021 ze dne 17. 3. 2021
Naše C. j.: MMpB-OKS/3568/21- 11/2021-RlSlD

Datum: 09.04.2021

Usnesení C. 10/14/2021
Zastupitelstvo mesta souhlasí s uzavrením darovací smlouvy mezi Mestem Mnišek pod Brdy
(jako dárcem) a spolkem junák - ceský skaut, Stredisko Skalka Mnišek pod Brdy, z. s. (jako
obdarovaným) na financní dar ve výši 500 000 Kc urcený na dostavby klubovny.
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Ing. Dana D'alešická
místostarostka

Telefon:
Ústredna:

318 541 912
318 541 911

GSM brána:

603 842 257
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Internet: www,mnisek.cz
e-mail:
m esto@mnisek.cz

Strana 1(celkem l)

Mgr. Magdaléna Davis, ph.D.
starostka

Bankovní spojení:
CS, a.s. Mnišek pod Brdy
27-0388055349/08OO

iC: 00242748
DIC: CZOO242748
ISDS: 96ebwrs

