
 Smlouva darovací - darování práva 
(§2055 NOZ) 

 

 

 

 

Dárce:  

Název: Sdružení obcí Orlicko 

Sídlo: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk 

IČ: 70951993 

Bankovní spojení: 10006-281349611/0100  

Zastoupený: předsedou svazku Petrem Fialou 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

obdarovaný: 

Název: Základní škola a mateřská škola Červená Voda 

Sídlo: Červená Voda 341, 561 61 Červená Voda 

IČ: 70994838 

Bankovní spojení: 1327041319/0800 

Zastoupený: Mgr. Luděk Bílý, ředitel školy 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu darovací dle ust. § 2055 a násl. občanského 

zákoníku: 

 

 

I. 

Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k věcem na obdarovaného, tedy daruje 

obdarovanému peněžní částku ve výši 12 000 Kč (slovy dvanáct tisíc korun českých) a obdarovaný tento 

dar s díky přijímá. Peněžní částka bude poukázána (uhrazena) bezhotovostním způsobem (bankovním 

převodem) na účet obdarovaného uvedeného v záhlaví této smlouvy v termínu do 15 kalendářních dnů 

od prokázání splnění podmínek uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy. 

 

 

II. 

Darovaná částka bude obdarovanému poukázána při splnění těchto podmínek: 

 
1. Zapojení se do projektu   „Pilotní ověřování možností spolupráce relevantních aktérů vzdělávání“ 

realizací aktivity spolupráce/rozvoje partnerství s názvem: "Ten umí to a ten zas tohle a všichni 

dohromady uděláme moc", a to 

buď  

realizovaného v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu 

obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000129), 

 

nebo   



realizovaného v rámci projektu  Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu 

obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

(reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000128). 

 

2. Při současném splnění těchto dalších podmínek: 

• obdarovaný má působiště/místo realizace aktivity je na území SO ORP příslušného MAP, 

• aktivní forma zapojení min. 3 subjektů do realizace aktivity, 

• soulad s prioritou Strategického rámce, 

• zajištění publicity projektu na webu obdarovaného  (pouze v případě zveřejnění pozvánky 

na aktivitu na webu obdarovaného),  

• přistoupení obdarovaného k Memorandu o spolupráci v rámci projektu MAP, 

• předání pořízené fotodokumentace aktivity – min 5 fotografií a předání zpracované 

Hodnotící zprávy (na email: pilotaz@orlicko.cz ) 

• Využití daru výhradně pro výše uvedený účel  

• realizace aktivity bude ukončena do 15. 11. 2017. 

 

 

III. 

Obdarovaný nabude vlastnické právo k věcem specifikovaným v článku I. této smlouvy dnem připsání 

peněžité částky uvedené v článku I. na jeho účet.  

 

IV. 

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku o smlouvě darovací. 

 

V. 

Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání 

nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, 

což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

V ………………………………… dne …………….. 

 

 

podpisy účastníků smlouvy: 

 

 

 

 

………………………………………..                         ……………………………………………… 

Obdarovaný                                                 Dárce  

mailto:pilotaz@orlicko.cz

