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Základní Škola
KOLOVÁ
'<>

Základni škola Kolová
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
360 01 Kolová 97

Obecní zastupitelstvo obce Kolová
Kolová 16
360 01 Kolová

Č. j. 54/19

V Kolové dne 21. 5. 2019

Věc: Žádost o souhlas s při'et"m daru

Vážení zastupitelé,

žádám Vás tímto o schváleni možnosti přijmout peněžní dar pro Základní školu Kolová, a to ve
výši 3.000,- KČ od panilng. Hany Báčové.

S poděkováním

ZákladM škola
KOLOVÁ

Základni škola klová,
okres Rodovy Vofý,
přlspévkQvá
(')
Kolová 97, 360 01 Kolová
IČO: 708 95 201 www zskolova cz

N .l

Mgr. Monika Sommerová
zástupkyně ředitelky školy
(pověřena zastupováním v plném rozsahu)

Příloha: kopie darovací smlouvy

Telefon: 702 145 522, 733 392 852
E-mail: zskolova@zskolova.cz
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Bank. spojeni: č. ú. 32631341/0100,
lČ 70895201
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:ák(adnl" Škola
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Darovací smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením § 628 občanského zákoníku mezi nás[edujÍcÍmi sMuvními stranami:
e
1. jméno:

Ing. Hana Báčová

Byd|iště/Síd|o:
Datum narozenÍ/lČ:
dále jen ,,dárce" na straně jedné,
2, Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace,
se sídlem Kolová 97, 360 01 Kolová
zastoupená: Mgr. Monikou Sommerovou, zástupkyní ředitelky školy
bankovní spojení: kb, č. ú. 32631341/0100
dále jen ,,obdarovaný" na straně druhé.

Il. Předmět a účel smlouvy
Dárce se zavážuje k darování finančního příspěvku - např. vybaveni výuce, výtvarné potřeby, íjo ve výši 3.000 KČ.
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Ill. Práva a povinnosti smluvních stran
obdarovaný se zavazuje použit finanční příspěvek dárce pouze ke sjednanému účelu a
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy obdarovaného.
Na žádost dárce je obdarovaný povinen prokázat účelné vynaložení prostředků.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jejím obsahem, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že tato
smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola své
vĹastnoručnÍ podpisy.

Zákl«dníškoia
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V Kolové dne 20. 5. 2019
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Základni škola Kolová,
okres Korlovy Vory,

pijspevkovä orgonizace
(l)
Kolova 97. 360 01 Kolová
IČO 70á 95 201 www,zskolova.cz

