Darovací smlouva
Ní ž epodepsaní ú č astní ci,a to

NÁPOJE Hrubý s.r.o.
lC: 02850427

Se sí dlem:
zastoupena
jako dárce na straně jedné ,
a

Obec Babylon
lC: 00572551
se sí dlem Babylon 27,344 01 Domaž lice
č , ú ,762082399/ 0800 zastoupena Pavlem Bambáskem, starostou obce
jako obdarovaná na straně druhé ,
uzavřeli dneš ní hodne v souladu s ustanovení m § 2055 a násl. zákona č . B9l2012 Sb,, obč anský zákoní k tuto:

darovací smlouvu:
l.

Předmět smlouvy

1,

Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout obdarované dar v podobě peněž ní ch prostředků ve výš i
3000,- Kč (slovy: tři tisí ce korun č eských) (dále jen ,,dar") na kulturní akci: Lé to Babylon.

2,
3.

Obdarovaná dar přijí má do své ho vlastnictví ,
Obdarovaná se s dárcem dohodla tak, ž e dárce poskytne obdarované dar bankovní m převodem, a to do
B dnů od podpisu té to smlouvy,
ll.

závěreč ná ustanovení

1,

Tato smlouva,)akož i práva a povinnostivzniklé na základě té to smlouvy nebo v souvislosti s ní , se ří dí
obč anským zákoní kem,

2.

Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotovení ch, z nichž kaž dá ze smluvní ch stran obdrž í po jednom
vyhotovení .

3,

Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá ú č innostidnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami.

4.

Úč astní ci prohlaš ují , ž e tato smlouva je projevem jejich pravé , svobodné aváž né vů le, a na dů kaz toho
ji ní ž epodepisují ,

5,

Smluvní strany výslovně souhlasí s tí m, aby tato sm| ouva byla bez jaké hokoliv omezení , vč etně vš ech
pří padných osobní ch ú dajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových stránkách obce
Babylon, a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatků . Smluvní strany prohlaš ují , ž e skuteč nosti
uvedené v té to smlouvě nepovaž ují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 obč anské ho zákoní ku a
udělují svolení k jejich už ití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalš í ch podmí nek.

v Domaž licí chdne

1l,Q.27

Dárce/ i

jednatel společ nosti

V Babylonu arr,/ ,(,,,,Í ,,,,.'?'2/
obdarovaná:

pavel Bambásek
starosta obce Babylon

