
DARoVAcí snnr,ouva

uzavřenápodle §2055 a násl. občanského ziákoníku a §15, §20 zakona o daních z příjmů

Smluvní strany:

Poskytovatel:
Ondřej ovická stroj írna, a.§.
Hybernská l27|l32
110 00 Pralral
tčo: zqozooog

Zastoupený:
p. Jaroslav Semela, předseda představenstva
ing. Roman Starek, člen představenstva

a

Příjemce:
Středisko volného času DUHA Jeseník, příspěvková organizace
Pruchodní 154
790 0t Jeseník
IČo: oogsz:+t

Zastoupená: Mgr. Vladislavou Fačevicovou, ředitelkou příspěvkové orgarizace

Příjemce a poskytovatel uzavirají tuto dohodu za účelem ťrnanční, hmotné nebo jiné podpory která
ze strany poskytovatele umožní příjemci úěelně organizovat mimoškolní aktivity avzdélávání dětí a
mládeže.

I.

Poskytovatel se podle této smlouvy zavazllje, že na účet č. 1901354329/0800 příjemce Středisko
volného času DUHA Jeseník /dále jen SVČ DUH N zašle nejpozději do 30 dnů od vzavíeni
smlouvy finanční částku ve výši 28.000r-Kč, která bude určena na mateňální zabezpečent a
vzdělávání žák.ů a studentů.

u.

Příjemce se zavazllje, že veškeré ťrnanční vklady, které poskytne poskytovatel dle rozsahu této
smlouvy (odstavec I.), budou určeny výslovně na účel, kteý je v souladu s § 20 odst. 8 Zékon č.
58611992 Sb., o daních zpříjmi, a to na zajištění ěinnosti avzdélávání studentů Gymnazia Jeseník,
kteří pracují ve skupině R.U.R. TEAM.



ilI.

Příjemce se zavazuje, že na žádost poskytovatele umožní kontrolu účtů a jiných dokladů, které
prokáňi způsob nakládání s ťrnančními a věcnými prostředky poskytovatele na činnost sfudentů v
R.U.R. TEAMu.

Iv.

K jednrání o záležitostech vedoucích k plnění této smlouvy budou určeni oprávnění zástupci obou
smluvních stran.

pracovníkem zastupující R.U.R. TEAM.

Zastramlposkýovatele bude jednat jeho statutární zástupce nebo jeho pověřený pracovník.

v.

Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana vypovědět a ukončit její plnění. Výpovědní lhůtaje
fri měsíce od vypovězení smlouvy. Ukončení smlouvy musí b}t provedeno písemnou formou.
Pokud plnění závazku této smlouvy nebylo splněno do dne ukončení smlouvy, práva druhé strany
nejsou dotčena.

vI.

Obě strany prohlašují, že obsah smlouvy je srozumitelný a smlouvanabyvá platrrosti v den, kdy je
podepsána oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních. Jedno provedení obdrží poskytovatel, druhé
provederrí příjemce.

VJeseníku dne 15. 11.2016

zástupce příjemce

,-,:;;,;;i mrumm§TR&.!
0|diFjov/cke strci]rna á,s,
5id]o. H)L,.rn,, d 1 :] -.32. 

11000 Praha l
Prav(,?aÝn& 5all:OV 4g, 793 7ó Zlate Hoív
|Cl 29026úa8 DÉl CZ29g26008
R§D|TEL I 5 l

Za stranu příjemce bude jednat o věcech smluvních statutární zástupce spolu s pověřeným

§tředígi{g vo!néřro času
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