
Niie uvedeného dne, mésice a roku

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
|é:24231509
[nC;cz24231s09
se sidlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4
zapsané v rejstfiku obecné prospéénvch spoleénosti, vedeném Méstskvm soudem v Praze,
odd|'l O, vloika 1003,
zastoupené panilanou Skopovou, manaierem projektu Obédy pro déti

a

Z§ ferno§ice, pfispévkovd organizace
Pod §kolou 447
25228, Cerno§ice
/C;613s51ss
Zastoupena osobou: Mgr. Ludmila Zhoufovd
Pracovm' pozice: Feditelka §koly

(déle jen "obdarovanv")

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

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

DAROVACi SMLOUVU NA FlNAN§Ni DAR
(déle jen ,,sm|ouva”)

I.
Pfedmét smlouvy

1. Dérce touto smlouvou daruje obdarovanému finanfini Eéstku ve vvéi 18792,- KE (slovy:
osmnéct tisic sedm set devadesét dva korun Eeskvch), (déle jen jako ,,dar”)
odpovidajici celkové vv§i zéloh na obédové sluiby poskytované obdarovanvm v obd0b|
od 02.01. 2020 do 30.06. 2020 ve prospéch 6 nezletilvch déti, iékfi obdarovaného;
cena obédfi vyplvvé z kalkulace obdarovaného 0 zafazeni do projektu Obédy pro déti,
které tvofi jako Pfiloha E. 1 nedilnou souéést této smlouvy.
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Vv§e uvedenv dar bude dércem preveden na bankovni Uéet obdarovaného, E. L'|<':tu
390766369/0800, vedenv u fieské sporitelna, a.s..

Dar je uréen pro déely Uhrady més|'En|'ch zéloh za obédové sluiby pro obdobi od
02. 01. 2020 do 30. 06. 2020 ve prospéch téchto nezletilvch déti - iékfi:

(a) Adam Skalickv, 2009
(b) Séra Muiikové, 2008
(c) Adéla Mrézkové, 2007
(d) Karolina Pivniékové, 2005
(e) Jindrich Urbanec, 2006
(f) Nella Skalické, 2005

Obdarovanv se zavazuje, ie zajisti, aby Feditel ékoly vfiéi iékfim uvedenvm v odst. 3
tohoto Elénku bezprostredné po obdrieni daru na Uéet obdarovaného vydal
rozhodnuti 0 prominuti Uhrady za stravovaci sluiby ve smyslu § 123 odst. 4 ékolského
zékona. Obdarovanv se zavazuje potvrdit dérci tuto skuteénost nejpozdéji do 30 -ti dnfi
od obdrieni 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 Uéelu vymezenému v El. I odst.
3 této smlouvy.

Obdarovanv se zavazuje, ie nejpozdéji do 31. 8. 2020 doloii dérci elektronické
vyL'1Etovéni(skuteEné vyéerpéni) zéloh za obédové sluiby pro obdobi od 02.01.2020
do 30.06. 2020, které bude zahrnovat skuteéné vyéerpané zélohy za uvedené obdobi.
V pfipadé, ie z vyvjétovéni vyplyne preplatek, tj. dércem poskytnutv dar bude
prevyfiovat néklady obdarovaného na obédové sluiby poskytované iékfim uvedenvm
v El. I. odst. 3 této smlouvy, je obdarovanv povinen nejpozdéji do 15. 9. 2020 vrétit
prisluénv pfeplatek na transparentni L'1Eet dérce Efslo 888555999/5500 vedenv u
Raiffeisenbank, a.s. a do poznémky k platbé pro pfijemce uvede ,,pFep|atek
nevyuiitého daru 2020”.

V pripadé, ie z obdarovanvm zpracovaného vydétovéni vyplyne nedoplatek, tj.
poskytnutv dar nebude postaéovat na néklady na obédové sluiby (napr. z dfivodu
chybné kalkulace v PF|'|oze E. 1, nebo z dfivodu navvéeni zéloh za obédové sluiby),
nemé obdarovanv nérok na dodateénv dar, resp. vréceni preplatku uhrazeného dle
odst. 3 tohoto Elénku, a néklady na obédové sluiby iékfi uvedenvch v El. I. odst. 4, popr.
zménénvch dle El. Ill. odst. 1, je povinen nést 2 vlastniho rozpoétu.

Dérce a obdarovanv sjednévaji, ie v pfipadé, kdy obdarovanv poruéi El. I odst. 3 a El. ll
odst. 3 této smlouvy, a poruélitak svoji povinnost pouiit dar pouze k déelu stanoveného
touto smlouvou, nebo v pripadé, kdy obdarovanv ve stanoveném terminu nedoloii
dérci vydétovéni, popr. toto vydétovéni nebude odpovidat poiadavkfim dle odst. 3
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tohoto Elénku, nebo obdarovanv ve stanoveném terminu nevréti preplatek, je
obdarovanv povinen dar v plné vvéi vrétit a zérovefi mu zaniké moinost obdrieni daru
na nésledujici obdobi. Obdarovanv prohlaéuje, ie je se svoji povinnosti vrétit dar dle
tohoto Elénku srozumén a s timto souhlasi.

Ill.

NevyEerpéni zélohy na obédy
V pfipadé, ie obdarovanv nebude moci Eerpat obédové sluiby na urEené iéky (viz El. I.
odst. 3 této smlouvy), napr. zdfivodu pfestoupeni iéka na jinou §ko|u, zdfilvodu
odvoIén|' souhlasu zékonného zéstupce iéka se zpracovénim osobnich ddajfi nebo z
jiného dfivodu prestane Eerpat pfispévky, mfiie poiédat dérce o zménu urEeného iéka.
Vpripadé schvéleni nové urEeného iéka ze strany dérce uzavrou smluvni strany
dodatek, jehoi pfedmétem bude dohoda 0 vyuiiti nevyEerpané Eéstky jinvm,
dodatkem pfesné urEenvm iékem obdarovaného. Obdarovanv je povinen predloiit
dérci névrh na vyuiiti nevyEerpané zélohy ve IhC|té 30 kalendéfnich dnfl od okamiiku,
kdy se obdarovanv dozvédél o skuteEnosti, ie dité/nékteré z déti prestane u
obdarovaného Eerpat prispévek na obédy, a to na emailovou adresu
info@0bedyprodeti.cz nebo primo prostrednictvim internetové aplikace Obédy pro
déti. Smluvni strany se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé nejpozdéji ve Ihfilté 30
kalendéfnich dnC| ode dne, kdy bude névrh dodatku k této smlouvé prokazatelné
doruEen obdarovanému na emailovou adresu afiIipkova@zscernos.cz.
V pfipadé, ie obdarovanv nebude moci Eerpat zjakéhokoliv dC|vodu obédové sluiby
pro schvélené iéky, je povinen tuto skuteEnost zohlednit ve vy|I|Etovéni dle El. II. odst.
3 této smlouvy a pfipadné vzniklv preplatek v terminu stanoveném v El. II. odst. 3 této
smlouvy vrétit dérci.

IV.

Zdanéni daru

Poskytnuti daru dle této smlouvy podléhé dani z prijmu dle prisluénvch ustanoveni
zékona E. 586/1992 Sb., 0 danich 2 pfijmfl, v platném znéni.

V.

ZévéreEné ustanoveni

Obdarovanv prohlaéuje, ie je oprévnén na zékladé souhlasu zékonnvch zéstupcfi iékfi
uvedenvch v El. I odst. 3 této smlouvy poskytnout dérci osobni Lidaje o iécich, jak jsou
tyto uvedeny v této smlouvé, a ie dérce je na zékladé tohoto souhlasu oprévnén tyto
osobni Lidaje zpracovévat, to vidy ale pouze pro 0Ee|y této smlouvy. V pripadé
odvoléni souhlasu zékonnvm zéstupcem nebude moci obdarovanv Eerpat pfispévky na
zaka, jehoi zékonnv zéstupce souhlas odvolal. Vtakovém pF|'padé bude postupovéno
v souladu s EI. III této smlouvy.
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Tato smlouva nabvvé platnosti a L1Einnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami, tj. vpfipadé, ie nebude podepisovéna za souEasné pritomnosti obou
smluvnich stran, dnem, kdy bude podepséna druhou smluvni stranou.

Tato smlouva mfiie bvt ménéna pouze pisemnvmi dodatky Fédné podepsanvmi obéma
smluvnimi stranami.

Vztahy mezi smluvnimi stranami neupravené touto smlouvou se Fidi zékonem E.
89/2012 Sb., obEanskvm zékonikem, vplatném znéni, a souvisejicimi prévnimi
pfedpisy. Stane-Ii se nékteré z ustanoveni této smlouvy neplatnvm nebo ne\]Einnvm
zfistévaji ostatni ustanoveni této smlouvy platné a L'|Einné. Smluvni strany se zavazuji
takovéto neplatné nebo nedéinné ustanovenf darovaci smlouvy bez odkladu nahradit
prijetim nového ustanovenitak, aby byl naplnén L'|EeI smlouvy.

Tato smlouva je sepséna ve dvou vyhotovenich, z nichi po jednom obdrii dérce
a obdarovanv.
Smluvni strany této smlouvy proh|a§ujI, ie se seznémily s jejfm obsahem, ie vyjadfuje
jejich pravou a svobodnou vfili, a ie tato smlouva nebyla podepséna vtisni ani
za népadné nevvhodnvch podminek, na dfikaz Eehoi pripojuji zdola své vIastnoruEni
podpisy.
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Kalkulace daru "Obédy pro déti"
vvNézev subjektu: ZS Cerno§ice, prispévkové organizace

Obdobi Eerpéni: od: 02. 01. 2020
do: 30. 06. 2020

Céstka dle DS: 18792 KE

owu-|_4>wr~.>I-=

Jméno a piijmeni
Adam Skalickv
Séra Muiikové
Adéla Mrézkové
Karolina PivniEkové
Jindfich Urbanec
Nella Skalické
CELKOVA EAsT|<A

PoEet dnC| 1 obéd
116 27 KE
116 27 KE
116 27 KE
116 27 KE
116 27 KE
116 27 KE

V 5

Celkem
3132 KE
3132 KE
3132 KE
3132 KE
3132 KE
3132 KE
18792 KE

2. DAROVACI SM LOUVA, Skolni rok 2019/2020
Priloha E. 1
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