
 
 
 
 
 
 
Matice Křemešnická o.p.s.,Pod Náspem 641, 393 01 Pelhřimov, IČ:02439191 

 
 

        V Pelhřimově dne …………….…………... 
Účastníci: 
Název firmy………………………….. ………………………………………………..………………….………...……… 
 
IČ:. …………………,  se sídlem……………………………………………………………………………..……………. 
 
zapsaná u Krajského soudu v ……………………………………….…..…….oddíl……..……,vložka………..……......   
 
zastoupená…………………………………………………………………………………………………….……………              
jako dárce na straně jedné 
 

a 
 
Matice Křemešnická o.p.s., IČ:02439191, se sídlem Pod Náspem 641, 393 01 Pelhřimov, zapsaná u Krajského 
soudu v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 336, zastoupená ředitelem společnosti panem Ing. Vítem Škodou 

jako obdarovaná na straně druhé 
  

uzavřeli shora uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

d a r o v a c í   s m l o u v u 
I. 

Předmět darování 
Dárce má ve svém vlastnictví peněžní prostředky. Obdarovaná je obecně prospěšnou společností 

vyvíjející svou činnost v souladu se Zakládací smlouvou a Statutem.  
 

II. 
Darování 

Dárce daruje obdarované peněžní částku ……………………………..,- Kč 
 /slovy:                                                                                                                                                                  /, která je určena jako 
příspěvek na činnost obdarované, tj. zejména na pořádání odborných přednášek, školení, duchovních akcí a 
cvičení, k osvětové, vzdělávací a muzejní činnosti, k financování oprav budov v okolí poutního místa Křemešník a 
restaurování uměleckých děl v areálu kostela Nejsvětější Trojice a dalších veřejně prospěšných aktivit v souladu 
s cílem komplexního rozvoje poutního místa Křemešník. 

Výše uvedenou částku převede dárce bankovním převodem na účet obdarované č. 66554436/2010 
vedený u Fio Banky, a.s., pobočka Pelhřimov, a to ve lhůtě sedmi dnů ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaná 
prohlašuje, že tuto částku jako dar přijímá a že ji použije v souladu s jejím určením. 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1.  Účastníci smlouvy  shodně prohlašují,  že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření smlouvy, 
že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a že všechna ustanovení  byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla učiněna v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho  připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné právní síly, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po  
jednom z nich. 
 
 
 
    ..................................................                                                                      ........................................................ 

 dárce                                    obdarovaný 


