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Niie uvedeného dne, mésice a roku

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
|é;24231509
DIC: <:z24231509
se sfdlem Vlastislavova 152/4, 140 O0 Praha 4
zapsané v rejstFiku obecné prospéfinvch spolefinosti, vedeném Méstskvm soudem v Praze,
oddil O, vloika 1003,
zastoupené paniJanou Skopovou, manaierem projektu Obédy pro déti

(déle jen "dérce”),

a

Z§ ferno§ice, pfispévkavd organizace
Pod §kolou 447
25228, (ferno§ice
16; 61385158
Zastoupena osobou: Mgr. Ludmila Zhoufovd
Pracovn/' pozice: Feditelka §koly

(déle jen "obdarovam)"),

(dérce a obdarovanv déle spoleéné Ei jednotlivé oznaéovéni jako "smluvni strany", resp.
,,smluvni strana“),

uzavirajive smyslu ust. § 2055 a nésl. Zékona E. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku,
v platném znénituto

DAROVACF SMLOUVU NA FINANENF DAR
(déle jen ,,sm|ouva”)

I
Pfedmét smlouvy

1. Dérce touto smlouvou daruje obdarovanému finanéni Eéstku ve vvéi 12636,- KE (slovy:
dvanéct tisic §est set ti‘icet §est korun Eeskvch), (déle jen jako ,,dar”) odpovidajici
celkové vv§i zéloh na obédové sluiby poskytované obdarovanvm v obdobi O2. 09. 2019
do 31. 12. 2019 ve prospéch 6 nezletilvch déti, iékfl obdarovaného; cena obédfi
vyplvvé z kalkulace obdarovaného 0 zafazeni do projektu Obédy pro déti, které tvoF|
jako Pfiloha E. 1 nedilnou souéést této smlouvy.
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Vv§e uvedenv dar bude dércem preveden na bankovni diet obdarovaného, E. Uétu
390766369/0800, vedenv u (Ieské sporitelna, a.s..
Dar je uréen pro Uéely tuhrady mésfénich zéloh za obédové sluiby pro obdobi od
02.09.2019 do 31. 12. 2019 ve prospéch téchto nezletilvch déti - iékfiz

Obdarovanv se zavazuje, ie zajisti, aby Feditel §ko|y vfiéi iékfim uvedenvm v odst. 3
tohoto Elénku bezprostredné po obdrieni daru na Uiiet obdarovaného vydal
rozhodnuti 0 prominuti Uhrady za stravovaci sluiby ve smyslu § 123 odst. 4 §kolského
zékona. Obdarovanv se zavazuje potvrdit dérci tuto skuteénost nejpozdéji do 30 -ti dnfi
od obdrienf daru na Uéet obdarovaného.

ll.

Préva a povinnosti smluvnich stran

Obdarovanv dar do svého vvluéného vlastnictvi prijimé.

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

Obdarovanv se zavazuje, ie nejpozdéji do 10. 1. 2020 doloii dérci elektronické
vydétovéni (skuteéné vyéerpéni) zéloh za obédové sluiby pro obdobi od 02.09. 2019
do 31. 12. 2019, které bude zahrnovat skuteéné vyéerpané zélohy za uvedené obdobi.
V pripadé, ie z vydétovéni vyplyne preplatek, tj. dércem poskytnutv dar bude
pfevyéovat néklady obdarovaného na obédové sluiby poskytované iékfim uvedenvm
v El. I. odst. 3 této smlouvy, je obdarovanv povinen nejpozdéji do 31. 1. 2020 vrétit
prisluénv pfeplatek na transparentni Uéet dérce Eislo 888555999/5500 vedenv u
Raiffeisenbank, a.s. a do poznémky k platbé pro prfjemce uvede ,,pFep|atek
nevyuiitého daru 2019”.

V pripadé, Ze z obdarovanvm zpracovaného vyfiétovéni vyplyne nedoplatek, tj.
poskytnutv dar nebude postafiovat na néklady na obédové sluiby (napr. z dfilvodu
chybné kalkulace v Pfiloze E. 1, nebo zdfiuvodu navvéeni zéloh za obédové sluiby),
nemé obdarovanv nérok na dodateénv dar, resp. vréceni preplatku uhrazeného dle
odst. 3 tohoto élénku, a néklady na obédové sluiby iékfl uvedenvch v El. I. odst. 4, popr.
zménénvch dle El. Ill. odst. 1, je povinen nést z vlastniho rozpofitu.

Dérce a obdarovanv sjednévaji, ie v prfpadé, kdy obdarovanv poru§i El. I odst. 3 a El. ll
odst. 3 této smlouvy, a poru§itak svoji povinnost pouiit dar pouze k Uéelu stanoveného
touto smlouvou, nebo v pripadé, kdy obdarovanv ve stanoveném terminu nedoloiu
dérci vydétovéni, popr. toto vyuétovéni nebude odpovidat poiadavkfim dle odst. 3
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tohoto Elénku, nebo obdarovanv ve stanoveném terminu nevréti pfeplatek, je
obdarovanv povinen dar v plné vvéi vrétit a zérovefi mu zaniké moinost obdrieni daru
na nésledujici obdobi. Obdarovanv prohIa§uje, ie je se svoji povinnosti vrétit dar dle
tohoto Elénku srozumén a s timto souhlasi.

Ill.

Nevyéerpéni zélohy na obédy

V pripadé, ie obdarovanv nebude moci éerpat obédové sluiby na uréené iéky (viz El. I.
odst. 3 této smlouvy), napr. zdfivodu pfestoupeni iéka na jinou §kolu, zdfivodu
odvoléni souhlasu zékonného zéstupce iéka se zpracovénim osobnich Udajfi nebo z
jiného dfivodu prestane Eerpat prispévky, mfiie poiédat dérce o zménu uréeného iéka.
Vprfpadé schvéleni nové uréeného iéka ze strany dérce uzavfou smluvni strany
dodatek, jehoi predmétem bude dohoda o vyuiiti nevyéerpané Eéstky jinvm,
dodatkem pfesné uréenvm iékem obdarovaného. Obdarovanv je povinen predloiit
dérci névrh na vyuiiti nevyéerpané zélohy ve Ihfité 30 kalendérnich dnfi od okamiiku,
kdy se obdarovanv dozvédél o skuteénosti, Ze dité/nékteré z déti pfestane u
obdarovaného Eerpat prispévek na obédy, a to na emailovou adresu
info@obedyprodeti.cz nebo primo prostfednictvim internetové aplikace Obédy pro
déti. Smluvni strany se zavazuji uzavrit dodatek k této smlouvé nejpozdéji ve Ihfilté 30
kalendérnich dnfi ode dne, kdy bude névrh dodatku k této smlouvé prokazatelné
doruéen obdarovanému na emailovou adresu afi|ipkova@zscernos.cz.

vV pripadé, ie obdarovanv nebude moci Eerpat zjakéhokoliv dfivodu obédové sluiby
pro schvélené iéky, je povinen tuto skuteénost zohlednit ve vyfiétovéni dle EI. II. odst.
3 této smlouvy a pfipadné vzniklv preplatek v terminu stanoveném v EI. II. odst. 3 této
smlouvy vrétit dérci.

IV.

Zdanéni daru

Poskytnuti daru dle této smlouvy podléhé dani 2 prijmu dle pFIs|u§n\'/ch ustanoveni
zékona E. 586/1992 Sb., o danich z pfijmfi, v platném znéni.

V.

Zévéreéné ustanoveni

Obdarovanv prohlaéuje, ie je oprévnén na zékladé souhlasu zékonnvch zéstupcfi iékfi
uvedenvch v El. I odst. 3 této smlouvy poskytnout dérci osobni Udaje o iécich, jak jsou
tyto uvedeny v této smlouvé, a Ze dérce je na zékladé tohoto souhlasu oprévnén tyto
osobni Udaje zpracovévat, to vidy ale pouze pro déely této smlouvy. V pripadé
odvoléni souhlasu zékonnvm zéstupcem nebude moci obdarovanv Eerpat prispévky na
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WOME FOR WOM , o.p.s. Z§ C'erno§ice, pfispévkovd organizace

iéka, jehoi zékonnv zéstupce souhlas odvolal. Vtakovém pfipadé bude postupovéno
v souladu s El. III této smlouvy.

Tato smlouva nabvvé platnosti a déinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami, tj. vpripadé, ie nebude podepisovéna za souéasné pritomnosti obou
smluvnich stran, dnem, kdy bude podepséna druhou smluvni stranou.

avTato smlouva muze bvt ménéna pouze pisemnvmi dodatky Fédné podepsanvmi obéma
smluvnimi stranami.

Vztahy mezi smluvnimi stranami neupravené touto smlouvou se Fidi zékonem E.
89/2012 Sb., obéanskvm zékonikem, v platném znénf, a souvisejicimi prévnimi
predpisy. Stane-Ii se nékteré z ustanoveni této smlouvy neplatnvm nebo neliéinnvm
zfistévaji ostatni ustanoveni této smlouvy platné a Uéinné. Smluvni strany se zavazuji
takovéto neplatné nebo nexiéinné ustanoveni darovaci smlouvy bez odkladu nahradit
prijetim nového ustanovenitak, aby byl naplnén Uéel smlouvy.

Tato smlouva je sepséna ve dvou vyhotovenich, z nichi po jednom obdrii dérce
a obdarovanv.
Smluvni strany této smlouvy prohlaéuji, ie se seznémily s jejim obsahem, ie vyjadruje
jejich pravou a svobodnou villi, a Ze tato smlouva nebyla podepséna vtisni ani
za népadné nevvhodnvch podminek, na dfikaz Eehoi pripojuji zdola své vlastnoruénf
podpisy.

V Praze dne 02.09.2019 V Cernoéicich dne 30. 8.2019

9
‘I 1

1

dérce Mgr. Ludmila Zhoufovd
obdarovanv
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Kalkulace daru "Obédy pro déti"
Nézev subjektu: Z8 Cernoéice, prispévkové organizace
Obdobi Eerpéni: od: 02. 09. 2019

do: 31. 12.2019
fiéstka dle 05; 12636 KE

Jméno a prijmeni
Adam Skalickv
Séra Muiikové
Adéla Mrézkové
Karolina Pivniékové
Jindrich Urbanec
Nella Skalické
csu<ovA EAsTKA

Poéet dnfi 1 obéd
78 27 K6
78 27 K1":
78 27 KE
78 27 K5
78 27 KE
78 27 KE

Celkem
2106 K6
2106 KE
2106 K6
2106 KE
2106 K5
2106 KE
12636 KE

1. DAROVACI SMLOUVA, §koln|' rok 2019/2020
Priloha E. 1



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Q-

Dle 6|. I odst. 4 darovaci smlouvy, se obdarovany se zavazuje, ie zajisti, aby Feditel ékoly vfiéi Zékfim
uvedenym v odst. 3 tohoto élénku bezprostfedné po obdrieni daru na iléet obdarovaného vydal rozhodnuti 0
prominuti (Ihrady za stravovaci sluiby ve smyslu § 123 odst. 4 ékolského zékona. (vice na
Imp://wuowobedyprodeti.02/skolsky-zakon-aplil\ace-paragrafu-123-odst-4). Obdarovani se zavazuje
potvrdit dzirci tuto skuteénost nejpozdéji do 30 -ti dnfi 0d obdrieni daru na liéet obdarovaného =
pfipoji naskenované Potvrzeni 0 splnéni povinnosti s razitkem a podpisem jako dokument do iédosti v
aplikaci.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

se sidlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4

L.
./I _ . ' .1’

v ..4.rT."fff.’.rI.“f./.%.i.‘..ff dne 10. 10. 2019

Véc: Potvrzeni o splnéni povinnosti dle § 123 odst. 4 §ko|ského zékona ze strany zékladni §ko|y

Véieni,

v souladu s EI. I. odst. 4 darovaci smlouvy, pro §koIni rok 2019/20, vém t|'mto potvrzujeme, Ee
reditel ékoly prominul v§em iékfim uvedenvm v darovaci smlouvé (popf. v dodatku k darovaci
smlouvé), Uplatu za obédové sluiby dle § 123 odst. 4 §koIského zékona a to za obdobi od
02.09. 2019 do 31. 12. 2019, jak je toto obdobi uvedeno v darovaci smlouvé.

vvZS Cernofiice, pfispévkovd organizace

Pod §kolou 447

25228, (fernoéice

I5: 61385158

Zastoupena osobou: Mgr. Ludmi/a Zhoufovd
Pracovni pozice: Feditelka §koly
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