DAROVACÍ SMLOUVA pro SproK
Pan(í),(i podnikající fyzická osoba) ..................................................................................................………………………………..........................
bytem

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

PSČ

…..............., datum narození ....................…......., (dále jen "dárce“)

Právnická osoba ...................................................................................................…………………………………………………………………….…………
IČO

……………………………………., sídlem ...................................................................................................................................................

PSČ

..….............….. , jednající pan(í)em .........…………………………………………..…………………....…. (dále jen "dárce”)

a
Společně pro kraj, politické hnutí se sídlem Komenského 275, 561 51 Letohrad, IČ 08431345, bankovní spojení
– Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, číslo transparentního účtu: 2301700421/2010,
jednající: Petrem Fialou, předsedou hnutí nebo Josefem Kozlem, pověřeným zástupcem předsedou hnutí
(dále jen “obdarovaný”)
uzavírají dle ust. § 2055 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku tuto darovací smlouvu:

1. Dárce poskytuje obdarovanému finanční částku ve výši: ........................................Kč
(t.j. slovy .............................................................................………………. ).

2. Dárce prohlašuje, že výše uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy. Dar poskytuje dárce obdarovanému
dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu či jakékoli jiné protiprávní jednání ze strany obdarovaného. Dárce
prohlašuje, že je občanem ČR, případně má právo volit na území ČR do Evropského parlamentu.

3. Způsob plnění:
dárce uvedenou částku poukáže na účet číslo 2301700421/2010 do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy.
Variabilní symbol: uvede vždy datum narození (všechny fyz.osoby ve formátu ddmmrrrr), právnické osoby IČ

4. Do textu zprávy pro příjemce uvede, že se jedná o DAR, jméno a obec. V opačném případě bude dárci částka ihned
vrácena.

5. Obdarovaný tímto dar přijímá a zavazuje se ho použít na činnost danou stanovami hnutí a zejména na volební kampaň.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.
8. Dárce uděluje obdarovanému souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 S., o ochraně
osobních údajů, za účelem uvedení dat (jméno, adresa, datum narození, částka) ve výroční finanční zprávě politického hnutí,
ve zprávě o financování volební kampaně, na transparentním volebním účtu obdarovaného a zveřejnění na webových
stránkách obdarovaného.
V ............................….. dne ….............................

Dárce

Obdarovaný – Společně pro kraj

