DAROVACÍ SMLOUVA
FR 19/11
uzavřená v souladu s § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:
Nadace na ochranu zvířat
se sídlem Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
IČO: 61387878
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 208077066/0300
Zapsána: Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 290
Zastoupena: Mgr. Evou Hodek, v plné moci
(dále jen „Dárce“ na straně jedné)
a
Feliti club, z.s.
se sídlem: Sadov 12, 360 01, Karlovy Vary, 360 01
IČ: 22881239
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 99775550/2010
Zastoupen/a: Alena Pávková
(dále jen „Obdarovaný“ na straně druhé)
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

Shora označené smluvní strany uzavírají
tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
(dále jen „Smlouva“)
I.

PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

Dárce poskytne Obdarovanému peněžitý Dar v celkové výši 5.000,- Kč, slovy: pět tisíc Korun českých (dále jen
„Dar“), který Obdarovaný použije na kastrační program (dále jen „Účel daru“).

2.

Dárce i Obdarovaný souhlasí s použitím Daru v souladu s účelem, na který byl Dar poskytnut. Obdarovaný byl
seznámen s účelem poskytnutí Daru, je s ním srozuměn a přijímá Dar do svého výlučného vlastnictví. Vlastnické
právo k Daru přechází na Obdarovaného připsáním Daru na bankovní účet Obdarovaného uvedený shora v této
Smlouvě.
II.
POVINNOSTI A PRÁVA SMLUVNÍCH STRAN

1.

Obdarovaný se zavazuje Dar použít v souladu s účelem dle čl. I., odst. 1 této Smlouvy a zavazuje se tímto uvést
písemné poděkování Nadaci na ochranu zvířat na svých internetových stránkách, potažmo FB stránkách
Obdarovaného a to formou příspěvku věnovaného pouze Nadaci na ochranu zvířat. Taktéž se zavazuje umístit logo
a celý název Nadace na ochranu zvířat mezi podporovatele, sponzory a partnery na svých internetových stránkách,
potažmo FB stránkách, a to nejpozději do 30. 9. 2019. Dále je Obdarovaný povinen zaslat vyúčtování Dárci, a to
nejpozději do 30. 9. 2019. Obdarovaný je taktéž povinen zaregistrovat útulek / depozitum / azyl a zvířata v jeho péči
do Centrálního registru zvířat (www.centralniregistrzvirat.cz) před podáním žádosti o nadační příspěvek. Pokud tak
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Obdarovaný neučiní jak v prvním, tak druhém bodě, je Dárce oprávněn vymáhat po Obdarovaném vrácení Daru
v plné výši.
2.

Dárce má právo v průběhu trvání této Smlouvy provést u Obdarovaného fyzickou kontrolu plnění účelu Daru,
případně v místě, kde dochází k plnění účelu Daru dle této Smlouvy. V případě, že Obdarovaný použije Dar jinak, než
je v této Smlouvě uvedeno nebo v případě, že Obdarovaný bude poškozovat jeho dobré jméno či nedodrží
podmínky článku II, b. 1, je Dárce oprávněn domáhat se vrácení Daru a přihlédnout k tomuto faktu při jakémkoliv
budoucím přerozdělování darů Dárcem. Dárce je zároveň oprávněn požadovat po Obdarovaném náhradu
prokazatelně vynaložených výdajů, které mu případně vzniknou při vymáhání Daru po Obdarovaném.

3.

Obdarovaný může Dar vrátit dárci v případě, že bude Dárce nepřiměřeným způsobem zasahovat do činnosti
Obdarovaného nebo poškozovat jeho dobré jméno.
III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, včetně příloh, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly a že tato Smlouva byla uzavřena po
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.

V Praze dne

V Praze dne

Mgr. Eva Hodek, ředitelka
Dárce

Obdarovaný
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