
'Darovací  smlouva

Ní ž e podepsaní  ú č astní ci, a to

DSP Domaž lický stavební  podnik, s.r.o.,

lČ o: 25200631,

se sí dlem:

zastoupena  jednateli společ nosti

jako dárce na straně jedné ,

Obec Babylon,

tČ o: 005z2ss1,

se sí dlem Babylon 27,344 01 Babylon,

č . ú .:762082399/0800,

zastoupena Pavlem Bambáskem, starostou obcq

jako obdarovaná na straně druhé , ' .,

uzavřeli dneš ní ho dne v souladu s ustanovení m § 2055 a násl, zákona č . 89/20'12 Sb,, obČ anský zákoní k tuto:

darovací  smlouvu:

l."
Předmět smlouvy

1) Dárce se touto smlouvou zavazule poskytnout oMarované  dar v podobě PeněŽní ch ProstředkŮ

ve výš i 10 000,- Kč  (slovy: deset tisí c korun č eských) idále jen 
'dať ') 

na kulturni Č innost obce Babylon.

2) Obdarovaná dar přijí má do své ho vlastnictví .

3) obdarovaná se s dárcem dohodla tak, ž e dárce poskytne obdarované  dar převodem na ÚČ et do 8 dnŮ od PodPisu té to smlouvY,

ll.

závěreč ná ustanovení

1) Tato smlouva, jakož  i práva a povinnosti vzniklé  na základě té to smlouvy nebo v souvislosti s nÍ , se ří di obČ anským zákonikem.

2) Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotovení ch, z nichž  kaž dá ze smluvnich stran obdŽÍ  Po jednom vYhotovenÍ ,

3) Tato smlouva vstupuje v p| atnost a nabývá ú č innosti dnem jejiho podpisu oběma smluvnimi stranami,

4) ú č astnici prohlaš ují , ž e tato smlouva je projevem jejich pravé , svobodné  a váž né  vŮle, a na dŮkaz toho j i nÍ Že PodePisuji.

5) Sm| uvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezenÍ , vČ etně PřiPadných osobní ch ÚdajŮ ve

smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálnich webových stránkách obce Babylon, a to vČ etně vŠ ech PřÍ Padných Pří loh a dodatkŮ.

Smluvní  strany prohlaš ují , le skuteč nosti uvedené  vté to smlouvě nepovaž ují  za obchodni tajemstvi ve smYslu § 504 obČ anské ho

zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už iti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli dalŠ ich podminek.
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V Babylonu dne 07 .06,2022,


