
Darovací smlouva

Niže podepsaní účastníci, a to

VILLA GAMES SECOND s.r.o.
lČ 03624501
se sídlem Tyršova 928, 334 01 Přeštice
zastoupena jednatelem společnosti
jako dárce na straně jedné,
a

Obec Babylon
lČ: 00572551
se sídlem Babylon 27, 344 01 Domažlice
zastoupena Pavlem Bambáskem, starostou obce
jako obdarovaná na straně druhé,

uzavřeli dnešního dne tuto v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
tuto:

darovací smlouvu:

l.
Předmět smlouvy

l) Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout obdarované dar v podobě peněžních prostředků
ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále jen ,,dar").

2) Obdarovaná dar přijímá do svého vlastnictví,

3) Obdarovaná se s dárcem dohodla tak, že dárce poskytne obdarované dar převodem peněžní
částky na účet obdarované vedený u peněžního ústavu Česká spořitelna a. s. číslo

a to do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

ll.
Závěrečná ustanoveni

l) Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ni,
se řidl občanským zákoníkem.

2) Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.

3) Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

4) Účastnici prohlašuji, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz
toho ji niže podepisuji.

5) Smluvní strany výslovně souhlasi s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně
všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálnich webových
stránkách obce Babylon, a to včetně všech případných příloh a dodatků, Smluvní strany



prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemstvi ve smyslu
§ 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.

V Babyonu dne
Dárce:
VILLA GAMES SECOND s.r.o.

VILLA GAMES 8ECOND S.LO.
IČ: 03624501 .A

V Bab,lonudne
Obdarovaná:
Obec Babylon


