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DAROVACÍ SMLOUVA
l. Karlovarský kraj

^ / MĚSTSKÝ U ŘAD

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
zastoupený: Ing. Karel Jakobec, člen rady
baiikovm spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 27-5622800267/0100
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 197889578/0300
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bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 7613272/0800
bankovní spojení: PPF Banka a. s.
číslo účtu: 2022990024/6000
(dále ]en „dárce")
a

2. Město Bochov

se sídlem: náměstí Míru l, 364 71 Bochov

IČO: 00254444
zastoupený: Miroslav Egert, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2221341/0100
(dále jen „obdarovaný")

uzavřeli dle § 2055 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů tuto darovací smlouvu (dále jen „smlouva"):
Článek L
Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc
korun českých), (dále jen „dar") jako odměnu za umístění obdarovaného v „Soutěži obcí" v rámci
společného projektu Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s., přičemž obdarovaný
podpisem smlouvy darpřijímá.
Článek II.

Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému peněžitý dar nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření
této darovací smlouvy formou bezhotovostního převodu na bankovní účet obdarovaného uvedený
v záhlaví této smlouvy.
Článek III.

l. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účiimosti jejím podpisem obou smluvních stran a je
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží dárce a dva obdarovaný.
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3. O poskytnutí daru rozhodla v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Rada Karlovarského kraje usnesením
č. RK 1032/09/20 ze dne 21.09.2020.

Karlovy Vary dne..0.6;.10-2020
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Karlovarský kraj
Ing. Karel Jakobec

měsiťo Bochov

Miroslav Egert

radní pro oblast životního prostředí,
zemědělství a energetiky

starosta
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i ři^fó BOCHOV
Nám. M;ru l @

364 71 Bochov

Tel..353''670121,353670131
1C. 002 54 444

Za správnost:

Ing.^Ad^la Go go vá
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