
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PENĚŽXÍgO DARU
Název společnosti: ELIV, s.r.o.
Se sídlem: Braří Štefanů 4g9l7g,50003 Hradec Králové
tčo: zggsqozz
Zastoupena: Petrem Vondráčkem - jednatelem
kontaktní osoba: Hana vacková
Telefon: 724047451
Email: elivsro@eliv.cz
Web: www.eliv.cz
(dále jako,,dárce")
- na straně jedné -

a

Nadační fond Kapka naděje
Se sídlem: Žateckál6l8,Pruha 1, 110 00
lČo: zez 00 490
Zastoupen: Janem Fischerem, Mlitt, nazákladě plné moci ze dnez. 1.2018
kontaktní osoba: p avlína y acátkov á
Telefon: +420731 407 906
Emai l : pavl ina. vac atkov a@kapkanadej e. cz
(dále j ako,,obdarovaný")
- na straně druhé -

uzavírají níže uvedeného, dne měsíce a roku futo

smlouvu o poskytnutí penéžitého daru

I.
1,1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně 4působilé k právnímu jednání a že jim není znánna

Žáďná skutečnost, která by jim bránila uzavŤení této smlour,y a jejímu plnění.

il.
2.I- Smluvní strany se dohodly, že dátrce poskytne obdarovanému peněžiťý dar vevýši:

20.000o- Kč (slovy: dvacet tisíc korun česhých). (dále jen ,,d&t').

2.2. Dar je splatný ve lhŮtě deseti dnů ode dne podpisu této smlouvy na barrkovní účet ěíslo:
444 444 4444l27a0, ktery je vedený u UniCreditBank, a.s., Na Příkopě 858120 Praha 1.

IIL
3.1- Obdarovaný prohlašuje, že shora uvedený dar do svého vlastnictví pfijimáazavuaúe se, že

poskytnutý dar použije v souladu se sými zakladatels§mi dokumenty a statutem
k naplnění svého účelu, ato na

a) Výdaje spojené s vědeckými projekry zaměřenými na qýzkum léčby nádorových



3.2,

4.2.

4.1.

onemocnění
b) Výdaje spojené s nákupem léčebných pomůcek, materiálu azdravotruckého zaíizetú
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 nazdravottický personál ošetřrrjící nemocné děti
0 Výdaje spojené s osvětou činnosti zaměřenou na upozomění široké veřejnosti na

problémy nemocných dětí
g) Výdaje spojené s propagací činnosti nadačního fondu
h) Výdaje na ěinnost dle ustanovení § 23 zěkonaě.22711997 Sb. (pořádrání veřejných sbírek,

kulturních a společenských akcí) zaměřenýchnaziskártt prostředků pro naplnění účelu
nadačního fondu

ch) Výdaje na úhradu nákladů souvisejících se správou nadačního fondu

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

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

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

Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, zntchžkaždáze strart obdrží po jednom
vyhotovení.

Potó, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, prohlašují ,žetatobyla sepsána
dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek,
na důkaz čebožpřipojují i své podpisy.

V Praze dne2.12.20l9 V Hradci Králové dne2.I2.20l9
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BratříŠiefanů 4g9!7S
Kráiová
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ELIV' s.r.o.

zastoupena Petrem Vondráčkem - jednatelem

4.3.

4.4.

4.5.

V Hradci Králové dne2.I2.20l9

ředitelem


