
 

Darovací smlouva 
 
Modřanský háj s.r.o. 
se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5  
IČO:  284 60 863 
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl C, vložka č. 143161 
zastoupená: Davidem Křížem, na základě plné moci  
(dále jen „dárce“ ) 
 
a 
 
městská část Praha 12  
se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany, 
IČO: 00231151 
zastoupená: Milanem Maruštíkem, starostou 
(dále jen „obdarovaný“ ) 
 
(nebo též společně také jako „Smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o finančním daru. 

 
I. 
 

1. V souladu s rámcovou smlouvou s názvem Dohoda o spolupráci, darovací smlouva a 
smlouva o budoucí smlouvě kupní, uzavřenou dne 05.04.2016, se dárce zavazuje 
přispět na veřejně prospěšné účely městské části Praha 12, na rozvoj a podporu 
městské části Praha 12 při zajišťování jejích veřejných služeb a veřejné infrastruktury 
za účelem rozvoje a udržování dobrého prostředí pro život a bydlení a touto smlouvou 
daruje peněžní dar pro oblast školství, pro rozvoj veřejné infrastruktury a pro další 
věřejně prospěšné účely v městské části Praha 12 ve výši 2.500.000 Kč 
obdarovanému. Úhradou daru budou splněny všechny finanční závazky dárce z výše 
uvedené Dohody o spolupráci, darovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
uzavřené dne 05.04.2016. 
 

2. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se, že dar použije jen pro výše stanovené účely. 
 

3. Dar bude dárcem uhrazen na účet odarovaného zřízený u České spořitelny, a.s., 
pobočka Praha 4 – Modřany, Sofijské nám. 3404, č. ú.: 1222-2000762389/0800, 
variabilní symbol: 8428460863, a to nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy. Do 30 dnů od přijetí finančních prostředků zašle obdarovaný 
dárci doporučený dopis, kterým potvrdí přijetí prostředků dle této smlouvy. 

 
II. 
 

1. Změny této smlouvy je možno provádět pouze formou písemných dodatků. 
 



2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dárce a tři 
obdarovaný. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, a že 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy. 
 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná. 
 

5. Tato smlouva je platná dnem podpisu smluvními stranami a účinná zveřejněním v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění zajistí městská 
část Praha 12. 
 
 

6. Příloha: úředně ověřená kopie plné moci dárce pro Davida Kříže 
 
 
V _______________ dne _______________ V Praze dne _______________ 
 
 
Za dárce      Za obdarovaného 
 
 
 
 
_____________________________  ___________________________ 
David Kříž, v plné moci    Milan Maruštík, starosta 
 


