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DAROVACÍ SMLOUVA 
o poskytnutí finan čního daru 

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
 

mezi smluvními stranami: 
 
Obec Kobylnice 
se sídlem Na Budínku 240, Kobylnice, 664 51 
zastoupená Ing. Lubomírem Šmídem, starostou 
IČ: 00488160 
bankovní spojení: Sberbank, číslo účtu: 4200307857/6800 
(dále jen dárce) 
 
a 
 
Tady to mám rád, z.s., spolek 
se sídlem  Mokrá 313, 664 04 Mokrá-Horákov 
zastoupený předsedkyní  MgA. Kateřinou Boukalovou 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. L 11760 
IČO: 27032582 
bankovní spojení: …………………., číslo účtu: ……………………. 
(dále jen obdarovaný) 
 
 
 

I. 

1. Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši                
66 219 Kč (šedesátšesttisícdvěstědevatenáct korun českých) na pokrytí finančních 
nákladů na zaplacení části kupní ceny na po řízení nemovitosti, a to pozemku              
p. č. 187, jehož sou částí je stavba č. pop. 227, v obci Mokrá-Horákov, k. ú. Mokrá        
u Brna, ve které bude p říjemcem v rámci projektu Nový domov vybudována                   
a následn ě provozována registrovaná celoro ční pobytová sociální služba 
komunitního charakteru pro osoby s poruchou autisti ckého spektra. Služba bude 
registrována a poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v aktuálně platném znění.  

 
2. Dárce se zavazuje poskytnout dar obdarovanému po podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami, a to na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy.  
 
 

II. 

1. Obdarovaný výše uvedený dar přijímá a zavazuje se ho použít k výše uvedenému účelu. 
  
2. Dárce si vyhrazuje právo požádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů 

osvědčujících použití daru. Dárce má právo požadovat vrácení daru v případě zjištění, že 
obdarovaný použil finanční dar k jinému než sjednanému účelu. 

 
 

III. 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
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3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž dárce a obdarovaný obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 
4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné po vzájemné dohodě smluvních stran formou 

písemných dodatků. 
 
5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a jejímu obsahu rozumí, a že tato 

smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

 
 
Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zn ění: 
Tato Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru, byla schválena na 14. zasedání 
Zastupitelstva obce Kobylnice konaném dne 6. 5. 2021.  
 
 
 
 
V Kobylnicích dne 11. 5. 2021    Ve ………………….. dne ………….. 
 
 
dárce       obdarovaný 
 
 
 
 
 
 
………………………………    ……………………………………. 
Obec Kobylnice     MgA. Kateřina Boukalová 
Ing. Lubomír Šmíd, starosta    předseda 
   
        


