
Ní ž e uvedené ho dne uzaví rají  v souladu s ustanovení m § 2055 a násl. zákona č , 89120l2 Sb,, obč anský zákoní k.

následuj í cí  sm luvní  strany

l. ToP TANK s.r.o.. IČ  26103226.

se sí dlem

zastoupená 

na straně jedné  jako dárce (dále jen.,Dárce")

a

2. obec Babylon, lČ  0057255l

se sí dlem BabyIon 2]  .344 0l Babylon

na straně druhé  jako obdarovaný (dále jen,.Obdarovaný")

tuto

Darovací  smlouvu
(dále jen ..Smlouva")

| . Předmět Smlouvy

( l ) Předmětem té to Smlouvy je závazek Dárce

kancelářských potřeb v celkové  č ástce ] .5 l2,- Kč ,'

podpory.

poskytnout Obdarované mu věcný dar í brmou poskytnutí

slovy dva tisí ce pět set dvanáct korun č eských'za ú č elern

ll. Doba a způ sob plnění

( l) Dárce Obdarované nlu poskytne Dar do deseti ( l0) dnů  ode dne podpisu té to Smlouvy,,

(2) Obdarovaný tí mto Dar přijí má.

lI l. závěreč ná ustanovení

( l) Tato Smlouva nabývá platnosti a ť rč innosti dnenr její ho podpisu druhou smluvni stranou.

(2) Ve věcech. jež  nejsou upraveny touto Smlouvou, se smluvní  vzí ahy ří dí  pří sluš nými ustanovení nri obecně

záv azný ch právn í ch předp isů  Č eské  reptr b l iky.

(3) Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vy,hotovení ch s platností  originálu. po jednom (l) vyhotovení  obdrž í

kaž dá ze smluvní ch stran.

(1) Tuto Smlouvu je mož né  měnit pouze pí semnými vzestupně č í slovanými dodatky odsouhlasenými oběma

sm luvn í m i stranatn i,

(5) Smluvní  stranv prohlaš uji. ž e si Smlouvu přeč etly. s její m obsahem souhlasí . a prohlaš ují . ž e by,la uzavřena

urč itě a váž ně, nikoliv v tí sni ani za j iných nápadně nevýhodných podmí nek. ž e Smlouva vyjadřuje.jejich

pravou a svobodnou vů li. na dů kaz č ehož  připojují  své  podpisy.

Dárce:

V Praze dne 07.04.202l

TOP TANK s.r.o.

Obdarovaný:

V Domaž licí ch dne 07.04.202l


