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Příloha č. 1 Vzor darovací smlouvy 

 

 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 

kterou uzavírají 

 

1. Petra Drábková 

Přerovská 155, 769 01 Holešov 

provozovna: Tovární 1209, 769 01 Holešov, P. O. BOX 43 

zast. Petrou Drábkovou 

IČ: 426 27 583 DIČ: CZ6652160130 

 

 

- dále jen dárce 

 

2. Středisko volného času, příspěvková organizace 

se sídlem Sokolská 70, 769 01 Holešov 

zast. Mgr. Jarmilou Vaclachovou, ředitelkou SVČ 

IČ: 750 88 606 

bankovní spojení Komerční banka Holešov, č. ú. 35-79338880208/0100 

 

 

- dále jen obdarovaný 

 

I. 

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční dar jako příspěvek na činnost SVČ, p. o. 

ve výši 3.000,- Kč (slovy tři tisíce korun českých), dárce se zavazuje peněžitý dar složit 

v hotovosti na pokladně SVČ, p. o.. 

 

II. 
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Obdarovaný finanční dar s díky přijímá a zavazuje se jej použít k účelu uvedenému v odstavci 

I. Této darovací smlouvy. 

 

III. 

Obdarovaný prohlašuje a dárce bere na vědomí, že k poskytnutí výše uvedeného daru nejsou a 

nebudou vázány žádné úlevy či výhody ve prospěch dárce. Dárce prohlašuje, že k daru nejsou 

vázána práva či oprávnění třetích osob a že mu nejsou známy žádné okolnosti, pro které by 

bylo poskytnutí daru nemožné. 

 

IV. 

Dárce částku uvedenou v odstavci I. Daruje obdarovanému pro účely uvedené v ust. § 15 ost. 

8 a § 20, odst. 8, zák. č. 586/92 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 

 

V. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

 

Dárce a obdarovaný prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážně míněné 

vůle prosté jakéhokoliv nátlaku a jako správnou ji vlastnoručně níže podepisují. 

  

V Holešově dne 11.5.2011 

 

 

 

 

…………………………………..     …………………………………… 

            podpis dárce                  podpis obdarovaného 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokument Střediska volného času 
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Příloha č. 2 Výpis z živnostenského rejstříku 

 

Městský úřad Holešov 

Obecní živnostenský úřad 

769 01 HOLEŠOV, Masarykova 68 

 

Č. j.: ŽÚ/4/7137/09/Ja 

 

Výpis z živnostenského rejstříku 

 

Název:  Středisko volného času, příspěvková organizace 

Sídlo:  Sokolská 70, 769 01, Holešov 

Identifikační číslo: 75088606 

 

Živnostenské oprávnění č. 1 

 

Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Obory činnosti: Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti 

cestovního ruchu, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích 

a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, 

veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

Vznik oprávnění:  23.1.2007 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

 

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Holešov 

 

 

 

V Holešově dne 1. 4. 2009        podpis 

 

 

Zdroj: Interní dokument Střediska volného času 


