Darovací smlouva
( podle § 2055 a následující Občanského zákoníku )

Dárce :

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

( dále jen dárce )

Obdarovaný : Občanské sdružení OK Lokomotiva Plzeň, sportovní oddíl orientačního
běhu, sídlo Nad Týncem 42, Plzeň 312 18, IČO : 266 49 781
zastoupené předsedou sdružení, p. Hynkem Bromem, r.č. 751012/2070
bytem Nad Týncem 42, Plzeň 312 18
( dále jen obdarovaný )

I.
Dárce se dobrovolně zavazuje, že převede do vlastnictví obdarovaného peněžní dar v hodnotě
……….. Kč, slovy …………………. korun českých na bankovní účet obdarovaného, vedený
pod číslem 189 230 984 / 0300 a obdarovaný tento dar přijímá.
II.
Obdarovaný se zavazuje, že poskytnutý dar použije na platbu startovného pro potřeby
sportovního oddílu orientačního běhu a že umožní dárci zpětnou kontrolu využití jeho daru.
III.
Dárce je oprávněn dar odvolat z důvodu nouze, kdy nemá na vlastní výživu nebo výživu
osob, k jejichž výživě je povinen ze zákona. V takovýchto případech je obdarovaný povinen
vrátit dárci dar v celém poskytnutém rozsahu plnění nebo vrátit minimálně takovou část daru,
která pokryje tu část prostředků, které se dárci k vlastní výživě nebo výživě třetí osoby
k jejichž výživě je povinen ze zákona, nedostává. Tohoto práva se nelze vzdát předem.
IV.
Dárce je oprávněn odvolat dar i z důvodu, kdy obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
zjevně poruší dobré mravy a ublíží tak dárci. Byl-li dar odevzdán, má dárce právo požadovat
vydání celého daru.
Dárce může dar dovolat do jednoho roku ode dne co obdarovaný dárci ublížil. Pokud se tuto
skutečnost dozví později tak do jednoho roku od okamžiku kdy se o takovém jednání ze
strany obdarovaného dozvěděl.
Přechod práva dar odvolat přechází na dědice dárce za podmínek stanovených v občanském
zákoníku.

V.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran. Obě smluvní strany svým podpisem potvrzují, že smlouva nebyla uzavřena pod
nátlakem, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že smlouva je prosta všech forem
omylu či tísně. Jakékoli změny nebo dodatky je potřeba učinit písemně na základě jednání
obou smluvních stran.
V Plzni dne ………………
Dárce : ………………….
………………….
………………….

Obdarovaný : OK Lokomotiva Plzeň
zastoupený p. Hynkem Bromem
předsedou sdružení

podpis a razítko:

podpis a razítko :

