
Niie uvedeného dne, mésice a roku

WOMEN FOR WOMEN, 0.p.S.
|C:24231509
se sidlem Vlastislavova 152/4, 140 O0 Praha 4
zapsané v rejstfiku obecné prospéénvch spoleénosti, vedeném Méstskvm soudem v Praze,
oddfl O, vloika 1003,
zastoupené pani Janou Skopovou na zékladé plné moci ze dne 7.5. 2014

(délejen "dérce"),

a

Z§ 0erno§ice, pfispévkové organizace
Pod §koIou 447
252280erno§ce
|é:e13851ss
Zastoupena osobou: Mgr. Ludmila Zhoufové

(déle jen "obdarovanv"),

(dérce a obdarovanv déle spoleéné éi jednotlivé oznaéovéni jako "smluvni strany", resp.
,,sm|uvni strana"),

uzaviraji ve smyslu ust. § 2055 a nésl. Zékona E. 89/2012 Sb., obffanského zékoniku,
v platném znéni tuto

DAROVACI SMLOUVU NA FINANENT DAR
(déle jen ,,smlouva”)

L
v vPredmet smlouvy

1. Dérce touto smlouvou daruje obdarovanému finanéni Eéstku ve vvéi 23408,- KE
(slovy: dvacettfitisicfityfistaosm korun Eeskvch), (déle jen jako ,,dar”) odpovidajici
celkové vvéi zéloh na obédové sluiby poskytované obdarovanvm v obdobi
od 01.09. 2017 do 31. 12.2017 ve prospéch 12 nezletilvch déti, Eékfi obdarovaného;
cena obédfi vyplvvé z kalkulace obdarovaného 0 zafazeni do projektu Obédy pro déti,
které tvofijako Pfiloha E. 1 nedilnou soufiést této smlouvy.
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Vvée uvedenv dar bude dércem preveden na bankovni Uéet obdarovaného,
E. Uétu390766369/0800, vedenv u fieska sporitelna, a.s..
Dar je uréen pro Uéely Uhrady mésiénich zaloh za obédové sluiby pro obdobn
od 01.09.2017 do 31. 12.2017 ve prospéch téchto nezletilvch détf - Zakfiz

(a) Sara Muiikové, nar. 2008 bytem: Dolnoéernoéické 442, 25228, 0erno§ice
(b) Michaela Zemanové, nar. 2007 bytem: Jansova 93, 25228, Cernoéice
(c) Kamila Cvrkové, nar. 2008 bytem: Koneéna 89, 25228, Cernoéice
(d) Adéla Mrazkova, nar. 2007 bytem: Dr. Janského 729, 25228, Cernoéice
(e) Martina Rulfova, nar. 2007 bytem: Taborska 1305, 25228, Cernoéice
(f) Adam Zvara, nar. 2006 bytem: Hlésna Trebafi 214, 25230, fievnice
(g) Karolina Pivniékové, nar. 2005 bytem: flernoéicka 54, 25228, Vonoklasy
(h) Jakub Prochézka, nar. 2006 bytem: Na Ladech 681, 25228, Cernoéice
(i) Filip Rulf, nar. 2006 bytem: Taborské 1305, 25228, fiernoéice
(j) Jindrich Urbanec, nar. 2006 bytem: 5. kvétna 1084, 25229, Dobrichovice
(k) Nella Skalicka, nar. 2005 bytem: Riegrova 238, 25228, Cernoéice
(I) Daniel Zeman, nar. 2004 bytem: Jansova 93, 25228, fiernoéice

Obdarovanv se zavazuje, ie zajistf, aby Feditel §ko|y vC1Ei iékfim uvedenvm v odst. 3
tohoto Elénku bezprostfedné po obdrieni daru na Uéet obdarovaného vydal
rozhodnutf o prominuti Uhrady za stravovaci sluiby ve smyslu § 123 odst. 4 ékolského
zékona. Obdarovanv se zavazuje potvrdit dérci tuto skuteénost nejpozdéji do 30 -ti
dnfil od obdrieni daru na Uiiet obdarovaného.

II.

Préva a povinnosti smluvnich stran
Obdarovanv dar do svého vviuéného vlastnictvi prijfmé.

Obdarovanv se zavazuje pouiit dar pouze a vvhradné k Cléelu vymezenému v El. I
odst. 3 této smlouvy.

Obdarovanv se zavazuje, Ze nejpozdéji do 5. 1. 2018 doloii dérci elektronické
vyliétovanf (skuteéné vyéerpéni) zéloh za obédové sluiby za celé obdobi
od 01.09.2017 do 31. 12. 2017, které bude zahrnovatjak skuteéné vyfierpané zalohy
za uvedené obdobi, tak pripadnv preplatek. V pripadé, ie z vydrftovani vyplyne
pfeplatek, tj. dércem poskytnutv dar bude prevyéovat néklady obdarovaného na
obédové sluiby poskytované iékfim uvedenvm v El. I. odst. 3 této smlouvy, je
obdarovanv povinen nejpozdéji do 31. 1. 2018 vratit prisluénv preplatek na
transparentni Uéet dérce Efslo 888555999/5500 vedenv u Raiffeisenbank, a.s. a do
poznamky k platbé pro prfjemce uvede ,,pFepIatek nevyuiitého daru 2017".
V pripadé, ie z obdarovanvm zpracovaného vydétovani vyplyne nedoplatek, tj.
poskytnutv dar nebude postaéovat na naklady na obédové sluiby (napr. z dfivodu
chybné kalkulace v Prfloze E. 1, nebo z dfivodu navvéeni zaloh za obédové sluiby),
nemé obdarovanv nérok na dodateénv dar, resp. vréceni preplatku uhrazeného dle
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odst. 3 tohoto élanku, a néklady na obédové sluiby iakfi uvedenvch v El. I. odst. 4,
popr. zménénvch dle 61. Ill. odst. 1, je povinen nést z vlastniho rozpoétu.

Darce a obdarovanv sjednévaji, fie v pripadé, kdy obdarovanv poru§i El. I odst. 3 a 6|. ll
odst. 2 a 3 této smlouvy, a poru§i tak svoji povinnost pouiit dar pouze kdéelu
stanoveného touto smlouvou, nebo vpripadé, kdy obdarovanv ve stanoveném
terminu nedoloii dérci vydétovéni, popr. toto vyllnétovéni nebude odpovidat
poiadavkfilm dle odst. 3 tohoto Elénku, nebo obdarovanv ve stanoveném terminu
nevréti preplatek, je obdarovanv povinen dar v plné v3’/§i vratit a zérovefi mu zaniké
moinost obdrieni daru na nasledujici obdobi. Obdarovanv prohlaéuje, ie je se SVOjl
povinnosti vrétit dar dle tohoto Elanku srozumén a s timto souhlasi.

Ill.

Nevyéerpéni zélohy na obédy

V pripadé, ie obdarovanv nebude moci Eerpat obédové sluiby na ur<':ené iéky (viz El.
I. odst. 3 této smlouvy), napr. Zd0VOdU prestoupeni na jinou ékolu nebo z jiného
dC|vodu prestane éerpat prispévky, mfiie poiédat dérce o zménu uréeného iéka, a to
tak, aby nejpozdéji do 15. 11. 2017 smluvni strany uzavrely dodatek k této smlouvé;
po tomto datu neni jakékoliv zména v uréenvch iacich, éerpajicich obédové sluiby
z daru poskytnutého touto smlouvou moina. V pripadé schvéleni nové urfieného iéka
ze strany darce uzavrou smluvni strany dodatek, jehoi predmétem bude dohoda o
vyuiiti nevyéerpané Eéstky jinvm, dodatkem presné uréenvm iakem obdarovaného.
Obdarovanv je povinen pfedloiit dérci névrh na vyuiiti nevyéerpané zélohy ve Ihfité
30 kalendarnich dnC| od okamiiku, kdy se obdarovanv dozvédél o skuteénosti, ie
dité/nékteré z déti prestane u obdarovaného Eerpat prispévek na obédy, a to na
emailovou adresu info@obedyprodeti.cz nebo primo prostrednictvim internetové
aplikace Obédy pro déti. Smluvni strany se zavazuji uzavrit dodatek k této smlouvé
nejpozdéji ve lhfité 30 kalendérnich dni] ode dne, kdy bude névrh dodatku k této
smlouvé prokazatelné doruéen obdarovanému na emailovou adresu
afi|ipkova@zscernos.cz.
V pripadé, fie obdarovanv nebude moci Eerpat z jakéhokoliv dfivodu obédové sluiby,
je povinen tuto skuteénost zohlednit ve vyfiétovéni dle El. ll. odst. 3 této smlouvy a
pripadné vzniklv preplatek v terminu stanoveném v El. ll. odst. 3 této smlouvy vratit
darcL

IV.

Zdanéni daru

Poskytnuti daru dle této smlouvy podléha dani z prijmu dle prisluénvch ustanoveni
zékona E. 586/1992 Sb., o danich z prijmfin, v platném znéni.

V.
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Zévéreéné ustanoveni
1

zéku je darce oprévnen tyto osobni Udaje zpracovavat,
této smlouvy.

2
stranami, tj. v pripadé, ie nebude podepisovéna za
smluvnich stran, dnem, kdy bude podepsana druhou sml

3
obéma smluvnimi stranami.

4

. Obdarovanv uvédi, ie je opravnén poskytnout dérci osobni Cidaje 0 iécich, jak JSOU
tyto uvedeny vtéto smlouvé, a ie na zékladé souhlasu zakonnvch zéstupcfi téchto
v o v v IVto vzdy ale pouze pro ucely

. Tato smlouva nabvvé platnosti a Cléinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
souéasné pritomnosti obou
uvni stranou.

. Tato smlouva mfiie bvt ménéna pouze pisemnvmi dodatky Fédné podepsanymi

. Vztahy mezi smluvnimi stranami neupravené touto smlouvou se Fidi zakonem E
89/2012 Sb., obéanskvm zékonikem, vplatném znéni, a souvisejiciml pravnimi
v v vpredpisy. Stane-Ii se nekteré z ustanoveni této smlouvy neplatnvm nebo nellicinnym

zfistévaji ostatni ustanoveni této smlouvy platna a Uéinné. Smluvni strany se ZaV8ZUjl
takovéto neplatné nebo netléinné ustanoveni darovaci smlouvy bez odkladu nahradit
prijetim nového ustanovenitak, aby byl naplnén Ufiel smlouvy.

5
a obdarovanv.

6

podpisy.

. Tato smlouva je sepséna ve dvou vyhotovenich, 2 nichi po jednom obdrii darce

. Smluvni strany této smlouvy prohlaéuji, ie se seznamily s jejim obsahem, ie vyjadruje
jejich pravou a svobodnou villi, a ie tato smlouva nebyla podepsana vtisni am
za népadné nevvhodnvch podminek, na dfikaz éehoi prlpojuji zdola své vlastnoruénl
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IIIprlspévkové organizace
dérce Mgr. Ludmila Zhoufovd

obdarovanv
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Kalkulace daru "Dbédy pro déti"
vv

Nazev subjektu: ZS Cerno§lce, pFispévkova organizace
Obdobi 6erpani: od: O1. 09. 2017

d0:31. 12.2017
Castka dle os; 23408 K6

xooo\|cnu1_4>-wwl-=
10.
11.
12.

Jméno a pfijmeni
Sara Muiikova
Michaela Zemanové
Kamila Cvrkova
Adéla Mrazkova
Martina Rulfové
Adam Zvara
Karolina Pivni6kova
Jakub Prochazka
Filip Rulf
Jindfich Urbanec
Nella Skalicka
Daniel Zeman
cEu<ovA 6AsrKA

Po6et dnC| 1 obéd
76 24 K6
76 26 K6
76 24 K6
76 26 K6
76 26 K6
76 26 K6
76 26 K6
76 26 K6
76 26 K6
76 26 K6
76 26 K6
76 26 K6

' 5

Celkem
1824 K6
1976 K6
1824 K6
1976 K6
1976 K6
1976 K6
1976 K6
1976 K6
1976 K6
1976 K6
1976 K6
1976 K6
23408 K6
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