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Darovací smlouva - finanční dar
Císlo 16/2022

uzavřená na základě ustanovení 5 2055 a následujících občanského zákoníku, v platném znění
(z.č. 89/2012 Sb.)

Městys Jimramov
adresa (sídlo): Náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov
tel/fax: 566 562 516
IČO: 00294471
bankovní spojení: 1623470329/0800
zastoupený lng. Homolkou Josefem, starosta

(dále jen „dárce “)

\ — ' Římskokatolická farnost Jimramov
adresa (sídlo): 59242 Jimramov,Náměstí Jana Karafiáta 24
IČO: 65759516
bankovní spojení: 5912078399/0800, Česká spořitelna
zastoupený p.Mgr. Markem Husákem, administrátorem
tel/fax: 566 562 718

(dále jen „obdarovaný“)

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 370 000,-- Kč.
(slovy: třistasedmdesáttisíckorunčeských).

Výše uvedená částka bude proplacena na účet číslo: 591 207839910800 do 5 dnů po podpisu
darovací smlouvy.

Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.

Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.

Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně
z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Závěrečná ustanovení

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



2 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech provedeních, z nichž dárce obdrží jedno a obdarovaný
dvě, nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a podléhá
schválení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují
svým podpisem.

4. Schváleno zastupitelstvem Městyse Jimramov dne 22.9.2022, Zápis č.5/2022,bod č.6 na
základě žádosti o finanční dar na výměnu krovu a střešní krytiny (|.etapa) fary čp.24
v Jimramově.
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