Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
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Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 05.08.2015
Dar na provoz kočičího útulku
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - darovací smlouva

Materiál předkládá:

PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Návrh na usnesení:
RM s c h v a l u j e dar ve výši 5.000 Kč pro 1. kočičí útulek Na Vysočině, Skrýšov 12, 58813 Polná,
IČ 03731821.
Termín plnění: 30. 8. 2015 (OŽP)

Vytvořeno 31.7.2015 14:11:38
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Darovací smlouva č. 2015/D/0024
uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2055 a násl.
Občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami
Město Kuřim
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
zastoupené Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
č. ú. 9005-22824641/0100
(dále jen „dárce“)
1. Kočičí útulek Na Vysočině
sídlem: Skrýšov 12, 588 13 Polná
IČ: 03731821
dále jen „obdarovaný“)

1.
Předmět smlouvy
1.1. Dárce daruje obdarovanému finanční prostředky ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc
korun českých) na provoz kočičího útulku v Polné.
1.2. Obdarovaný takto specifikovaný dar přijímá.
1.3. Dárce předá obdarovanému finanční prostředky v hotovosti do 10-ti dnů od
podpisu této smlouvy.
1.4. Obdarovaný se zavazuje, že splní své povinnosti, které mu plynou z daňových
zákonů platných na území ČR.

2.
Ostatní ujednání
2.1. Tato darovací smlouva byla schválena usnesením RM č. 384/2015 ze dne 1. 7.
2015.
2.2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy tři vyhotovení
obdrží dárce a jedno obdarovaný.
2.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2.4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem
bezvýhradně souhlasí, je projevem jejich svobodné a vážné vůle prosté omylu
a nebyla sepsána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
V Kuřimi dne
dárce

…………………………
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

obdarovaný

………………………………
Spolek na ochranu zvířat

