
 

Moudrá Sovička z.s. 

Sídlo: Žichlínek 243, 563 01, Lanškroun 

Provozovna: Rumunská 26, Praha 2, 120 00

 

Jméno/Název společnosti: 

DR/IČ: 

Adresa: 

Zastoupena: 

(dále jen „dárce„) 

 

a 

 

Moudrá Sovička z.s. 

IČ 037 57 170 

se sídlem Žichlínek 243, Žichlínek, 563 01,

zastoupený Ing. Tomášem Hubálkem, 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

Uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku

1. Předmět daru 

1.1 Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši……………………..Kč

(slovy:………………………………………………………….) a obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej 

využít v souladu s účelem daru uvedeným v čl. 2 této smlouvy.

1.2 Dárce finanční dar poskytne bezhotovostním převodem na účet obdarovaného č. 

 

2. Účel daru 

2.1 Obdarovaný prohlašuje, že je neziskový spolek

zlepšení mezigeneračního spojení. Prioritou spolku je podpora seniorů v

které jim zjednoduší a zlepší život. Jedná se o činnosti informační hodiny, první spuštění, zkušebna a půjčovna, 

 hodinový ajťák, online asistent a vzdálená technická linka.

2.2 Finanční dar je věnován a bude použit obdarovaným pro účely ve smyslu zákona č. 586/1992

daních z příjmů. 

 

3. Ostatní ujednání 

3.1 Dárce je oprávněn uvádět své plnění z

3.2 Tato smlouva se řídí právní řádem České republiky, především občanským zákoníkem.

3.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných stejnopisech, z

3.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednání a že odpovídá jejich 

vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potv

 

V………………dne………… 

     
 

  

Rumunská 26, Praha 2, 120 00 

 

email: mobil

http:www.moudrasovicka.cz

se sídlem Žichlínek 243, Žichlínek, 563 01, 

zastoupený Ing. Tomášem Hubálkem, předseda spolku 

Uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto DAROVACÍ SMLOUVU 

(dále jen „smlouva“) 

1.1 Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši……………………..Kč

(slovy:………………………………………………………….) a obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej 

využít v souladu s účelem daru uvedeným v čl. 2 této smlouvy.

1.2 Dárce finanční dar poskytne bezhotovostním převodem na účet obdarovaného č. 3764737399/0800

neziskový spolek, který si klade za cíl snížení pocitu osamocení starších lidí a 

zlepšení mezigeneračního spojení. Prioritou spolku je podpora seniorů v aktivním využívání informačních technologií, 

Jedná se o činnosti informační hodiny, první spuštění, zkušebna a půjčovna, 

hodinový ajťák, online asistent a vzdálená technická linka.

Finanční dar je věnován a bude použit obdarovaným pro účely ve smyslu zákona č. 586/1992

je oprávněn uvádět své plnění z této smlouvy jako svou referenci včetně úplné identifikace obdarovaného.

3.2 Tato smlouva se řídí právní řádem České republiky, především občanským zákoníkem.

Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednání a že odpovídá jejich 

vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy. 

……………………                                 

                       dárce    

       

  

mobil@moudrasovicka.cz 

http:www.moudrasovicka.cz 

1.1 Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši……………………..Kč 

(slovy:………………………………………………………….) a obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej 

využít v souladu s účelem daru uvedeným v čl. 2 této smlouvy. 

3764737399/0800. 

si klade za cíl snížení pocitu osamocení starších lidí a 

aktivním využívání informačních technologií, 

Jedná se o činnosti informační hodiny, první spuštění, zkušebna a půjčovna, 

hodinový ajťák, online asistent a vzdálená technická linka. 

Finanční dar je věnován a bude použit obdarovaným pro účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., Zákon o 

této smlouvy jako svou referenci včetně úplné identifikace obdarovaného. 

3.2 Tato smlouva se řídí právní řádem České republiky, především občanským zákoníkem. 

nichž dárce i obdarovaný obdrží po jednom. 

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednání a že odpovídá jejich 

    Ing. Tomáš Hubálek 

      obdarovaný 

 Moudrá Sovička z.s 


