DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená ve smyslu § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ)

Smluvní strany
dárce:

Obec Morašice

Sídlo:

Morašice 121, 671 71 Hostěradice

IČO:

00637441

Zastoupená:

Mgr. Adélou Šotkovskou, DiS., starostkou obce Morašice

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1582720319/0800

a
obdarovaný:

JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov

Sídlo:

nám. T.G. Masaryka 28, 672 01 Moravský Krumlov

IČO:

00032336

DIČ:

CZ00032336

Zapsaná v obchodním rejstříku při KS v Brně, oddíl Dr XXXVIII, vložka 308
Zastoupená:

Ing. František Šlapanský, předseda představenstva

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

216741/0100

Smlouva se uzavírá s těmito podstatnými náležitostmi:
1. Dárce se zavazuje na základě této smlouvy poskytnout obdarovanému:
Finanční dar ve výši 70 000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých), a to na realizaci
akce: Podpora provozu prodejny v obci Morašice.
Dar bude poukázán na účet obdarovaného do 15 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.
2. Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a zavazuje se použít získané peněžní prostředky
výlučně k účelu dle bodu 1. této smlouvy. V případě, že dar bude použit v rozporu
s dohodnutým účelem, má dárce právo od smlouvy odstoupit. Obdarovaný je v takovém
případě povinen dárci dar vrátit.
3. Uznatelnými výdaji akce se rozumí výdaje na:
• nájemné
• nákup vody, paliv, energie
• úhradu čistých mezd osob zajišťujících provoz prodejny (pracovní smlouva, dohoda o
pracovní činnosti, dohoda o provedení práce

•

ostatní výdaje související s provozem prodejny

4. Neuznatelnými výdaji akce se rozumí výdaje na:
•
nákup věcí osobní potřeby
•
úhradu správních poplatků
•
úhradu výdajů se zpracováním žádostí o dotaci
•
úhradu členských příspěvků v profesních organizacích
•
úhradu DPH, pouze pokud je příjemce plátcem DPH a uplatňuje její odpočet
•
penále, pokuty, sankční poplatky
•
leasing
•
další neuvedené výdaje, které přímo nesouvisí s realizací akce
5. Uznatelné výdaje akce musí vzniknout v době od 01.01.2022 do 31.12.2022
6. Obdarovaný doloží kopiemi dokladů, že prostředky poukázané dárcem byly skutečně použity
k dohodnutému účelu, a to do 15.01.2023. Dárce si vyhrazuje právo kdykoliv nahlédnout do
účetnictví obdarovaného a ověřit si také čerpání darované částky k dohodnutému účelu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné
vůli, a že nebyla uzavřena za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují
své podpisy
8. Obdarovaný prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu), předmětem a výši
daru na internetových stránkách dárce v souvislosti s poskytnutím daru dle této smlouvy.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a platností originálu, z nichž jeden obdrží
obdarovaný a jeden dárce.
10. Smlouvu lze doplnit či změnit pouze po dohodě smluvních stran ve formě písemných
číslovaných dodatků.
11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12. S uzavřením této smlouvy mezi dárcem a firmou JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský
Krumlov, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 70 000,-Kč pro JEDNOTU,
spotřební družstvo, Moravský Krumlov, vyslovilo v souladu s ustanovením dle § 37b zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
souhlas obecní zastupitelstvo obce Morašice na zasedání dne 15.9.2022, Usnesením č. .
Dárce:

Obdarovaný:

V Morašicích dne

V Moravském Krumlově dne

………………………………………………
Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.
starostka obce

…………………………………………………………
Ing. František Šlapanský
předseda představenstva

