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DAROVACÍ SMLOUVA 

Město Proseč 
se sídlem náměstí Dr. Tošenovského 18, 539 44 Proseč  
IČ 00270741 
bankovní účet: 1141642319/0800, Česká spořitelna 
tel: 469 321 137 
e-mail: starosta@proseč.cz 
zastoupená starostou obce Ing. Janem Macháčkem 
/dále jen dárce/ 
  
 a                          
                                  
Pardubický kraj 
IČ 70892822 
se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
zastoupený Bc. Tomášem Černíkem, 724 940 055 
ředitelem Domova pod Kuňkou 
se sídlem Ráby 162 
533 52 Staré Hradiště 
(dále jen obdarovaný) 
                        
uzavírají v souladu § 2055 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto darovací smlouvu 
     

1. Jedná se o příspěvek na občana, s trvalým bydlištěm ve městě Proseč, kterému je 
poskytována pobytová sociální služba dle §48 zákona č. 108/2006 Sb. sociálních 
službách v Domově pod Kuňkou.  

2. Finanční částka je poskytnuta jako dar pro Pardubický kraj k využití pro svou činnost 
v Domově pod Kuňkou v souladu se zřizovací listinou ve výši 3.000,-- Kč, slovy 
třitisícekorunčeských, která bude obdarovanému zaslána na účet 184781197/0300 u 
ČSOB Pardubice. 

3. Dárce se zavazuje převést na účet obdarovaného finanční částku dle bodu 2) do 30-ti 
dnů od podpisu této smlouvy. 

4. Výše uvedenou finanční částku poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. 
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží jedno vyhotovení. 
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich svobodné vůle, což stvrzují svými 
podpisy. 

7. Doložka o schválení podle §41 zákona o obcích. 
Smlouva o poskytnutí daru byla schválena  Radou města Proseč dne 31.5.2021, 
usnesením č. 16/2021 
 

    
 
 
 
 

 
…………………………………..    …………………………………… 
  dárce                     obdarovaný  
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