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DAROVACÍ   SMLOUVA, 
 

 
kterou níže uvedeného data uzavřeli: 

 

 

1. …………………….., IČ/nar. …………., 

sídlem/bytem………………………………………………… 

dále také „Dárce“,  

 

a 

 

2. Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

sídlem Velká Polom, ul. Opavská 350, PSČ: 747 64, 

IČ: 75026970 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle Pr., vložka 

136, 

za kterou a jejímž jménem jedná Mgr. Tomáš Olivka, ředitel 

dále také „Obdarovaný“. 

 

takto: 

 

I. 

1.1 Obdarovaný výslovně prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřízenou zřizovatelem 

obcí Velká Polom a zapsanou v obchodním rejstříku, jejímž předmětem činnosti jsou 

mimo jiné činnosti dle ust. § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, dle ust. § 

36 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, dle ust. § 117 a ust. 119 zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, ust. § 16 a ust. § 48 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

a další činnosti zapsané v obchodním rejstříku. 

 

 

II. 

2.1 S ohledem na shora uvedené Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k peněžní částce 

ve výši ………..,- Kč (slovy: ………… korun českých) a tuto peněžní částku současně 

Obdarovanému: 

a) Předává v hotovosti při uzavření této smlouvy a Obdarovaný vlastnické právo k této 

peněžní částce přijímá a nabývá pro svého zřizovatele – obec Velká Polom v souladu 

s ust. § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a současně při uzavření této smlouvy od Dárce tuto peněžní částku v hotovosti přebírá /*.  

b) Převede bezhotovostně na účet obdarovaného vedený u ČSOB a.s., Poštovní spořitelna, 

č. ú. 181811565/0300, do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy a Obdarovaný vlastnické 

právo k této peněžní částce přijímá a nabývá pro svého zřizovatele – obec Velká Polom 

v souladu s ust. § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, a současně dnem přípisu této peněžní částky na účet Obdarovaného od Dárce 

tuto peněžní částku přebírá /*.  

2.2 Obdarovaný se zavazuje, že peněžní částka, kterou na základě této smlouvy jako dar 

obdržel od Dárce, bude použita v souvislosti s jeho předměty činnosti dle zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon.  
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III. 

3.1 Smluvní strany shodně prohlašují: 

a) že Dárce předal Obdarovanému peněžní dar v hotovosti při uzavření této darovací 

smlouvy a Obdarovaný příjem peněžního daru v hotovosti svým podpisem na této 

smlouvě výslovně stvrzuje /*.  

b) že finanční částka vložená na bankovní účet Obdarovaného (dle čl. II. odst. 2.1 písm. b) 

této smlouvy) se dnem přípisu na účet Obdarovaného stává finančním darem, což 

Obdarovaný svým podpisem na této smlouvě výslovně stvrzuje /*.  

3.2 Smluvní strany konstatují, že dar, který Dárce Obdarovanému na základě této smlouvy 

poskytl, je darem ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

v platném znění.  

 

 

IV. 

4.1 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. 

Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 

4.2 Předchozí souhlas s přijetím peněžního daru účelově neurčeného do výše 10.000,- Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých,-) v souladu s § 39b zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, vyslovilo Zastupitelstvo obce Velká Polom na své zasedání vydáním 

Dodatku č. 6/2009 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace dne 26.10.2009 usnesením 

38/14 písm. c). 

4.3  Návrh smlouvy schválila Rada obce Velká Polom na své schůzi dne 26.3.2014. 

4.4 Podpisem této smlouvy je pověřen statutární zástupce příspěvkové organizace Základní 

škola a Mateřská škola Velká Polom dle dodatku č. 6/2009 ke Zřizovací listině 

příspěvkové organizace čl. VIII. ustanovení bodu 2. písm. e).  

 

 

 

Ve Velké Polomi dne  

 

 

 

Dárce:       Za Obdarovaného: 

 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Jméno + příjmení     Mgr. Tomáš Olivka 

       ředitel příspěvkové organizace 

 

 

 

 

 

 

 


