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Darovací smlouva 

 

Smluvní strany: 

 
Dárce: Město Pečky  
IČ: 00239607 
se sídlem: Masarykovo nám. 78, Pečky 28911 
zastoupeno: Mgr. Alenou Švejnohovou, starostou 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Obdarovaný: ………………… 
dat. nar.: …………………….. 
bytem: ……………………….. 
bankovní spojení: ………….. 
(dále jen „obdarovaný“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto darovací smlouvu: 

 

I. 

1. Dárce obdarovanému dobrovolně daruje finanční prostředky ve výši …………….. Kč, a to v rámci 
programu kastrace koček ve městě Pečky schváleném usnesením Rady města Pečky č. 31/2022 ze dne 
8.8.2020, podle pravidel schválených usnesením Rady města Pečky, jako příspěvek na kastraci 500,- Kč 
samice a 250,- Kč samce kočky domácí. 

2. Obdarovaný předmět daru dobrovolně přijímá a předmět daru přebírá do svého vlastnictví. 

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že předmět daru bude dárcem poukázán na bankovní účet obdarovaného uvedený 
v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

Varianta pro případ vyplacení daru v hotovosti: 

Smluvní strany se dohodly, že předmět daru bude dárcem vyplacen v hotovosti v pokladně Městského úřadu 
Pečky. 

 

III. 

1. Tato darovací smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž dárce a 
obdarovaný obdrží po jednom. 

2. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a 
příloh, je město Pečky oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích 
dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. 

3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly, že porozuměly jejímu 
obsahu a se smlouvou tak, jak je sepsána, bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými podpisy níže 
uvedenými. 
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Doložka 

Rada města Pečky schválila uzavírání darovacích smluv v rámci programu kastrace koček ve městě Pečky 
svým usnesením č. 31/2022 ze dne 8.8.2022, podle schválených pravidel.   

 

Za dárce:              Za obdarovaného: 

V Pečkách dne:                V Pečkách dne: 

……………………………… ……………………………… 
Mgr. Alena Švejnohová 
starosta města 

titul, jméno a příjmení 

 

 


