Smlouva

o poskytnutí finančníhopříspěvku
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sídlem: F{radec Králové, Bratří Štefanů49gfi9, Slezské Předměstí, 50003
kterou zastupuje: PETR VONDRÁČEK, jednatel

ICO:28859022
registrovaná C 31595 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen ,,dárce")
a

Nadace Charty 77

se sídlem vPraze 1, Melantrichova 5, PSČ 110 00
zastoupená ředitelkou Mgr. Boženou J i r k ů na základě plné moci
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Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl N, vložka 2ll0l
(dále jen,,obdarovaný")
uzavřeli tuto

smlouvu

o poskytnutí finančníhopříspěvku /peněžitéhodaru/ dle § 2055
a následujícízákona č.89l20l2 Sb., občanský zákoníko v platném znéní
v souladu s ustanovením § 20 odst. 8o zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmuo ve znění pozdějšíchpředpisů:

I.
Předmět smlouly:

1. Předmětem této smlouvy je

poskytnutí finančníhodaru ve

Kč (dvacefiisíckorunčeských) pro Nadaci

Charr_y 77 - Konto Bariér_v.
je
poeiporu
určen
na
Finančníciar
kiientů na<íace, iieií se z<iravomím posiižením.

v_Yši 20 000

2.

Finančnídarje účelověvazatý jako příspěvek určený na úhradu zdravotní kompenzační
pomůcky, neurorehabilitačníhopřístroje a rehabilitačníchprogramů pro Pavla Kálala,
zdtavoíné mevýhodněného klienta nadace.

3.

Dárce touto smlouvou daruje dar uvedený v odst. 1 obdarovanému a ten dar přijímá.

il.
Práva a povinnosti smluvních stran

i.

Tato částka bude poukázána Nadaci Charty 77 ďa 15 dnů po uzaťenítéto smlouvy.
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^ tĚtú §úllioúÝ}výhradně pro účely,uvedené v č1. I. této smlouvy.
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Obdarovaný se dále zavazll1e na

ýrvu

uvedeným v č1. I odst. 2 této smlour,y.

darce proká.zat, že ďar použil k účelům,

ilI.
závérečná ustanovení
1.

Tato smlouv a nabýv á platno sti podpisem smluvruch stran.

z. Tattl sriiuura se -v7iiutovuje ve 2 exerrrplréříe'u, zriétžkaždáze st-uiuv:úgii strartoffiá
jedno vyhotovení.
J.

Zména a doplňky jsou možnépouze písemným dodatkem.

Praha, úle3.12.2019
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Hradec Králové, dne

dárce
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