Darovací smlouva
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v účinném znění
mezi

I.
zapsaná do
Se sídlem:
Zastoupena:
IČ:
DIČ
(dále jen dárce)
a
Nadace LANDEK Ostrava
zapsaná do rejstříku nadací a nadačních fondů vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl
N, vložka 2, dne 26.4.1998
Se sídlem:
Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupena:
členem správní rady dle zmocnění daného
Statutem Nadace LANDEK Ostrava
IČ:
60340053
DIČ:
CZ60340053
Bankovní účet:
784 444 5001/5500
(dále jen obdarovaný)

1.

II. Úvodní ustanovení
Obdarovaný potvrzuje, že je právnickou osobou, která není založena za účelem
podnikání a charakterem své činnosti splňuje podmínky stanovené zákonem o daních
z příjmů (§15, odstavec 1 a §20 odstavec 8 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění).

2.

Účelem obdarovaného podle statutu je:
 záchrana a údržba hornických památek a dokumentů, především v ostravskokarvinském revíru,
 záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo kdykoliv v
minulosti souvisely,
 seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem,
 zachování a obnovování starých hornických tradic a zvyků,
 podporovat kulturu a sport v regionu i mimo něj.

3.

Tento účel realizuje obdarovaný prostřednictvím veřejného Nadačního programu pro
příslušný rok.

1.

2.

1.

III. Dar
Dárce daruje obdarovanému finanční částku ve výši
Kč a obdarovaný tento
dar přijímá. Dárce převede dar do 14 dnů od podpisu této smlouvy na účet
obdarovaného.
Dárce si vyhrazuje, že jeho dar bude obdarovaným použit k realizaci Nadačního
programu pro rok
.

IV. Využití daru
Obdarovaný se zavazuje použít tento dar výhradně na realizaci Nadačního programu
pro příslušný rok.

2.

Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv na požádání kontrolu, zda daru bylo
skutečně použito pouze k účelu stanovenému touto smlouvou.

3.

Dárce má právo požadovat vrácení daru v případě, že by obdarovaný porušil
ustanovení bodu 1. článku IV. této smlouvy.

4.

Obdarovaný se zavazuje zveřejnit logo dárce ve své výroční zprávě a na webových
stránkách nadace. K tomu mu dárce na vyzvání poskytne elektronickou formu svého
loga.

1.

V. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými doplňky se souhlasem podpisem
obou smluvních stran.

3.

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Smluvní
strany obdrží každá jeden výtisk.

4.

Osoby uvedené v této smlouvě v článku I. za dárce souhlasí se zpracováním svých
uvedených osobních údajů v Nadaci LANDEK Ostrava (GDPR).

5.

Aktuální Informace o zpracování osobních údajů v Nadaci je veřejně dostupná na
webu Nadace:www.nadace-landek.cz.
Ostrava dne:
Za dárce

Za obdarovaného:

______________________

___________________________
člen Správní rady Nadace LANDEK

