SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO DARU
Název firmy:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Číslo bankovního účtu:
jednající:
email:
telefon:
(dále jako „dárce“)
- na straně jedné Nadační fond Kapka naděje
se sídlem: Revoluční 1200/16, Praha 1 110 00
IČO: 26200490
Číslo bankovního účtu: 8900188447/2600
jednající Elen Švarcovou, ředitelkou
(dále jako „obdarovaný“)
- na straně druhé a
uzavírají níže uvedeného, dne měsíce a roku tuto
smlouvu o poskytnutí peněžitého daru
I.
1.1.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům a že jim není
známa žádná skutečnost, která by jim bránila uzavření této smlouvy a jejímu plnění.
II.

2.1.

Smluvní strany se dohodly, že dárce poskytne obdarovanému peněžitý dar
z ………………….. …………………. ve výši ……….,-Kč / 1 kus. (dále jen „dar“).

2.2.

Peněžitý dar je splatný kvartálně a to vždy 10. dni v následujícím měsíci (tzn. 10.4.;
10.7.; 10.1.) na bankovní účet číslo: 44 44 44 44 44/2700 variabilní symbol: 7376,
který je veden u Unicredit bank. První dar bude uhrazen dne:…………………
III.

3.1.

Obdarovaný prohlašuje, že shora uvedený dar do svého vlastnictví přijímá a zavazuje
se, že poskytnutý dar použije v souladu se svými zřizovatelskými dokumenty
k naplnění svého účelu.
a) Výdaje spojené s vědeckými projekty zaměřenými na výzkum léčby nádorových
onemocnění
b) Výdaje spojené s nákupem léčebných pomůcek, materiálu a zdravotnického zařízení

c) Výdaje spojené s pořádáním kulturních, sportovních a rekreačních akcí pro nemocné děti a jejich rodiny
d) Výdaje spojené s úhradou sociálních potřeb nemocných dětí a jejich rodin
e) Výdaje spojené s úhradou nákladů na zdravotnický personál ošetřující nemocné děti
f) Výdaje spojené s osvětou činnosti zaměřenou na upozornění široké veřejnosti na pro
problémy nemocných dětí
g) Výdaje spojené s propagací činnosti nadačního fondu

h) Výdaje na činnost dle ustanovení § 23 zákona č.227/1997 Sb. (pořádání veřejných sbírek,
kulturních a společenských akcí) zaměřených na získání prostředků pro naplnění účelu
nadačního fondu
i) Výdaje na úhradu nákladů souvisejících se správou nadačního fondu

3.2. V případě, že obdarovaný použije finanční částku, nabytou podle této smlouvy, k jinému
než ke sjednanému účelu, je dárce oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit a
domáhat se vrácení daru. Pro případ, že by dárci vznikla škoda v důsledku takového
postupu obdarovaného, se obdarovaný zavazuje tuto škodu dárci nahradit.
3.3.

Dárce si vyhrazuje právo získat informace, kdy a kde byl dar předán na výdaje
uvedené v bodu 3.1 této smlouvy.

3.4.

Dárce je oprávněn účastnit se aktivit sdružení a to zejména formou účasti zástupců
partnera na veřejných akcích pořádaných obdarovaným.

.
IV.
4.1.

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oběma smluvními stranami nebo
oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.2.

V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy stalo v budoucnu neplatným
nebo byla v budoucnu jeho neplatnost shledána, bude při naplňování účelu smlouvy
využito výkladu podle nejbližšího dotčeného ustanovení obecně závazných právních
předpisů tak, aby účel smlouvy byl zachován. Takový postup se uplatní pouze
v případě, pokud takovou neplatnost jednotlivého ustanovení bude možno překlenout
výkladem a nezpůsobí současně neplatnost smlouvy jako celku.

4.3.

Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právních předpisů souvisejících.

4.4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

4.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží
po jednom vyhotovení.

4.6.

Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, prohlašují, že tato byla
sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek, na důkaz čehož připojují i své podpisy.

V ……………. dne: …………………..

……………………………..
Nadační fond Kapka naděje
jednající Elen Švarcovou, ředitelkou

……………………………..
Název firmy:
jednající:

