Darovací smlouva
I.
Smluvní strany
Poskytovatel:
Region Pošembeří o. p. s.
zastoupený ředitelem Mgr. Miloslavem Olivou
se sídlem Hradešín 73, 282 01 Český Brod
IČ: 27863492
Bankovní spojení – humanitární účet: 3244297369/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
MAS Podlipansko, o. p. s.
Zastoupená ředitelkou Ing. Markétou Pošíkovou
se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 281 63 Pečky
IČ: 27408507
Bankovní spojení: 438868349/0800
(dále jen „příjemce“)
II.
Preambule
Region Pošembeří o.p.s. je nestátní nezisková organizace založená na podporu rozvoje
venkovské oblasti Pošembeří (www.posemberi.cz). Jejím cílem je kromě koordinace a
administrativního zajištění rozvoje regionu i podpora péče o krajinu, sídla a kulturní a
přírodní dědictví. Nedílnou součástí rozvoje regionu je i podpora multifunkčního
zemědělství, vzdělávání, podnikání zejména malých a středních firem a vyhledávání
spolupráce s domácími i zahraničními subjekty ve prospěch rozvoje regionu. Nutnou součástí
rozvoje regionu je i jeho propagace, zejména s rozvojem turistického potenciálu. Nedílnou
součástí práce Regionu Pošembeří o.p.s. a její organizační složky MAS – místní akční skupiny
je i podněcování rozvoje neziskového sektoru a využívání jeho potenciálu.

III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 65.000,-Kč
poskytovatelem na účet příjemce. Dar bude poskytnut nejpozději do 15. 12. 2014.
2. Účelem tohoto finančního daru je podpořit MAS Podlipansko o.p.s. při spoluúčasti na
realizaci obnovy lávky v k. ú. Klášterní Skalice, která se nachází na území sousední
MAS Podlipansko o.p.s. a přes níž vede trasa v rámci projektu Spolupráce obou MAS
s názvem „Středočeská ovocná stezka“. Dar bude tudíž v plné výši využit na krytí
nákladů MAS Podlipansko o.p.s. (realizátor obnovy lávky) jako příspěvek na náklady
spojené se zhotovením a dodáním „dřevěné lávky“ do 31. 12. 2014.
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3. Poskytovatel má právo kontrolovat, zda je využití finančního daru v souladu s účelem,
ke kterému se příjemce touto smlouvou zavázal.
IV.
Povinnosti a práva na straně příjemce
1. Příjemce má povinnost použít finanční dar k účelům, které jsou charakterizovány
v kapitole III. Předmět smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje vydávat výroční zprávu, jejíž součástí bude přehled získaných
finančních darů a rozbor účelu, ke kterým byly využity. Příjemce tuto zprávu zveřejní
tiskem a na svých internetových stránkách. Výroční zpráva bude vydána nejpozději do
6 měsíců po sledovaném ročním období.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních
stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Poskytnutí a přijetí finančního daru je projevem svobodné vůle smluvních stran a
vyjádřením jejich společného úsilí o rozvoj území a projektů, na nichž se podíl Region
Pošembeří o.p.s. a MAS Podlipansko o. p. s.

V Pečkách dne:

V Českém Brodě dne:

……………………………………………
Ing. Markéta Pošíková
Ředitelka
MAS Podlipansko, o.p.s.

…………..………………………………..
Mgr. Miloslav Oliva
ředitel
Region Pošembeří o.p.s.
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