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DAROVACÍ SMLOUVA

(dále jen ,,Smlouva")

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

Základní Clánek Hnutí Brontosaurus BRDO Vlkani

se sídlem: Tešice 184, 696 19 Mikulcice
ICO: 48843458

zastoupený: Franti,škem Novotným, hospodárem

císlo úctu: 112034379/0300
(dále jen ,,Obdarovaný")

(Dárce a Obdarovaný dále spolecne jen ,,Smluvní strany")

l. Predmet smlouvy

].1 Dárce daruje touto smlouvou obdarovanému financní dar ve výši 119.751 KC (dále jen ,,dar")
urcený na obnovu klubovny, jejího vybavení a okolní zelene ponicených živelnou katastrofou.

1.2 Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva mesta Mníšku pod Brdy
c. 18/16/2021 dne 22. 9. 2021.

1.3 Obdarovaný prohlašuje, že dar s podekováním prijímá a použije jej pouze na úcel uvedený
v odst. 1.1 této smlouvy.

1.4 Nepoužije-li obdarovaný dar na úcel uvedený v odst. 1.1 této smlouvy, jedná se o bezduvodné
obohacení na jeho strane ve smyslu § 2991 odst. 2 obcanského zákoníkLl a obdarovaný je
povinen majetkový prospech ve výši poskytnutého daru neprodlene vrátit na úcet dárce.

].5 Smluvní strany se dohodly, že dar bude obdarovanému poskytnut prevodem z úctu dárce na
úcet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 15 dl1u od podpisu této smlouvy
obema stranami.



2. ZávereCná ustanovení

2.1 Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvy se rídí ustanoveními obcanského
zákoníku.

2.2 Prípadné zmeny ci doplnky této smlouvy mohou být Llcineny pouze prostrednictvím
písemných dodatku podepsaných obema smluvními stranami.

2.3 Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno
vyhotovení obdrží dárce a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu rádne precetly, že její ustanovení jsou jim
jasná a srozumitelná a že ji uzavírají na základe své pravé vule, bez nátlaku a nikoli v omylu
nebo tísni, za nápadne ci jednostranne nevýhodných podmínek. Na dukaz toho pripojují
zástLlpci obou smluvních stran své právoplatné podpisy.
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Mesto Mnišek pod Brdy

Dobríšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

výpis z usnesení zastupitelstva mesta C. 16/2021 ze dne 22. 9. 2021

Naše c, j,: MMpB-OKS/9935/21- 11/2021-RISID

Datum: 29.09.2021

Usnesení c. 18/16/2021

Zastupitelstvo mesta souhlasí s poskytnutím penežního daru ve výši 119.751 KC Základnímu
clánku Hnuti Brontosaurus BRDO Vlkani na obnovu ponicené klubovny, jejího vybaveni a okolní

zelene.

Ing. Dana Dalešická
místostarostka G)
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Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

sta rostka

Telefon: 318 541 912
Ústredna: 318 541 911

GSM brána: 731094 472
Internet: www.mnisek.cz
e-mail: mesto@mnisek.cz

Bankovní spojeni:
CS, a.s. Mnišek pod Brdy
27-0388055349/0800

lC: 00242748
DIC: CZOO242748

ISDS: 96ebwrs
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