Nemocnicelvančice,príspěvkovéorganizace,Široké 16,664 951vančice

Darovací smlouva
(právnická

i fyzická osoba podnikatel - účelově neurčené
prijiménl darů a použiti prostředků z darů

(1/1 )

peněžní prostředky)

Darovacl smlouva uzavřená mezi:
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(dále jen dárce)

a
Nemocnice

Ivančice,

sídlo: Široká

přlspěvková

organizace

16, Ivančice 664 95

jednající prostfednictvlm:
IČO: 00225827
bankovní spojení:

Ing. Jaromira

Hrubeše, feditele

Dle: CZ00225827
KB Ivančice, Č. účiu..

Zapsána v obchodnlm

rej strí ku , vedeném

u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložce Č. 1227

(dále je obdarovaný)

I.
DárceAe
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obdarovanému

na

základě

této

smlouvy

jednorázovou

částku
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III.
Dárce se zavazuje, že darovaný finančnl obnos uvedený v čl, I. této smlouvy pfevede na účet obdarovaného
nebo jej uloží na pokladně Nemocnice Ivančice, přlspěvkové organizace nejpozději do .1.{)... dnů od uzavření
této smlouvy.

IV.
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat
Smlouva je vystavena

pouze formou písemných,

ve dvou vyhotoveních,

Doložka podle § 23 zákona

Č.

oboustranně

z nichž každá ze smluvnlch

odsouhlasených

dodatků.

stran obdrží jedno.

129/2000 Sb .• o kraiich. v platném zněni:

Rada Jihomoravského
kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písmo i) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zařlzenl), ve znění pozdějších předpisů, uděluje pflspěvkovým organizacím zřizovaným
Jihomoravským
neurčených,

krajem v oblasti zdravotnictví

podle ustanovení

§ 39b zákona

pfedchozl
č.

souhlas k pfijímání

peněžitých

250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech

darů účelově
územnlch

rozpočtů,

ve zněnl pozdějšlch pfedpisů, a to společně pro yíce ,právních úk..onů na svp 21. schůzi, konané 30.4.2009
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