
Darovací smlouva
č. OLP/1866/2014

uzavřená v souladu s § 628 a násl. zákona č. 4011964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2,461 80

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČ: 70891508

dále jen "dárce"

a

Obec Dlouhý Most

se sídlem č.p.193, 463 12 Dlouhý Most

zastoupená Ing. Bělou Ivanovou, starostkou

IČ 46744941

dále jen "obdarovaný"

takto:

1. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši 10.000 Kč
(slovy: Desettisíckorun českých) za získání "Diplomu za moderní knihovnické a
informační služby" v soutěži Vesnice roku 2014 v Programu obnovy venkova.

2. Obdarovaný prohlašuje, že nadepsaný finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy
přijímá.

3. Dárce finanční prostředky uvedené v odst. 1 této smlouvy převede na účet obdarovaného
číslo 505061933/0300 vedený u ČSOB, a.s., do 15 dnů od podpisu této smlouvy.

4. Obdarovaný výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn
byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o
smluvních stranách, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Obdarovaný dále



výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla v plném
rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených dárcem.

5. Finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy může být předmětem daně.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost
originálu. Dárce obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný.

7. O poskytnutí finančního daru rozhodla v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písmo f)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, Rada Libereckého
kraje dne 16.9.2014 usnesením č. 1441114/RK

8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje usnesením č.
1441114/RK ze dne 16.9.2014.
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Za dárce: Za obdarovaného:
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Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje

/
Ing. Běla Ivanová

starostka
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