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Obec Bořetice 
sídlem: Bořetice č. p. 39, 691 08 Bořetice 
zastoupená starostou Františkem Petráskem 
bankovní spojení: KB a.s. Břeclav č. ú.: 5124-651/0100 
IČ: 283 037 
( dále jen  ,,dárce“) 
 
a 
 

SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Bořetice  
sídlo: Bořetice č. p. 306, 691 08 Bořetice 
zastoupené: statutární orgán – starosta Milan Foler 
(dále jen  ,,obdarovaný“) 
 
 
Uzavřeli v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění podle ustanovení 
občanského zákoníku zákona číslo 89/2012 Sb., o smlouvách  
 
 

tuto DAROVACÍ SMLOUVU č. 1/2017/SDH 
(dále jen „smlouva“) 

 
1. Předmět daru 
1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru Obcí Bořetice ve výši 2.000,-Kč slovy: 
dvatisícekorunčeských na základě rozhodnutí RO č. 72 ze dne 14. 08. 2017 AD VI/4.  Pořádání akce - 
Hasičská soutěž v požárním útoku pro dospělé a mládež. Poskytnutý finanční dar bude vyplacen po 
podepsání darovací smlouvy oběma stranami v hotovosti na pokladně obecního úřadu. Poskytnutí 
finančního daru je v souladu se schválenými pravidly pro poskytování finančních příspěvků a darů 
organizacím a jednotlivcům. 
 
1.2 Dárce finanční dar vyplatí v hotovosti na pokladně obecního úřadu po podepsání darovací 
smlouvy oběma stranami. 
 
2. Účel daru 
2.1 Obdarovaný tento finanční dar přijímá a prohlašuje, že byl/bude použitý na akci XII. ročník 
Bořetické hasičské soutěže v požárním útoku družstev, na nákup pohárů a medailí pro soutěžící. 
 
 
3. Ostatní ujednání 
3.1 Dárce je oprávněn uvádět své plnění z této smlouvy jako svou referenci včetně úplné identifikace 
obdarovaného. 
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3.2 Poskytnutí finančního daru splňuje podmínky dané § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v úplném znění. Souhlas s poskytnutím finančního daru byl dán na 72. jednáním Rady 
obce dne 14. 08. 2017. 
 
3.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží po 
jednom. 
 
3.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednání a 
že odpovídá jejich vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy. 
 
 
 
V Bořeticích dne:   31. srpna 2017 
      
     
 
 
 
  razítko a podpis v.r.                                                                        razítko a podpis v.r.                                                               
………………………………………………………   ………………………………………………………………… 

František Petrásek – starosta         Milan Foler  - starosta SH ČSM Bořetice  

            dárce       obdarovaný 

 

 

Doložka: 

Schváleno na jednání Rady obce č. 72. dne 14. srpna 2017 AD VI/4 

                                                                    Petrásek František - starosta 


