REWE.

GROUP

Darovací smlouva na věcný dar
uzavřená podle s 2055 a následujících občanskéhozákoníku
t.

sMLUVNí STRANY
obchodní společností Penny Market s.r.o.
se sídlem Radonice, Počernická 257'

PsČ 25o

73

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vloŽka 42812
lČ: 64945880, DlČ: Cz6494588o

zastoupená jednateli: panem Martinem Peffkem a panem Espenem Berge Larsenem
(dále jen ,,dárce")
a

Obec Radonice
se sídlem Na Skále 185, 250 73 Radonice
lČ: 00240681

zastoupená: panem lng. Stanislavem Němcem, MBA
(dále jen,,obdarovaný")

ll.

pŘeomĚr sMLoUVY
1.

Předmětem této smlouvy je bezplatné poskytnutí bezúplatnéhoplnění (dále jen ,,dar")
ze strany dárce ve prospěch obdarovaného. Dárce touto smlouvou převádí na
obdarovaného vlastnické právo k daru a obdarovaný tento dar do svého vlastnictví
přijímá.

2.

Dar tvoří potraviny

3.

Celková hodnota daru činíčástku6 951 Kč.

-

cukrovinky.

Penny Market s.r.o', se sídlem Radonice, Počernická zsz, psČ 25o73,lČ: 64945880, DlČ: cz6494588o
zápis v oR: Městský soud v Praze, oddíl C' vložka 42812
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Dar je pro obdarovaného určen za účelempodpory jeho cílůa poslání. obdarovaný
souéasně prohlašuje' Že darje mu poskytován v souladu s předmětem jeho činnosti.

Smluvní strany prohlašují,Že obdarovaný dárci oproti této smlouvě neposkytuje

5.

Žádného protiplnění.

6.

Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.

7.

Darovací smlouva slouŽí mimo jiné dárci jako podklad pro Účely daňového přiznání
daně z příjmůdle zákona č.586/1992 sb. o daních z příjmů.

8.

Smluvní strany se zavazují o fyzickém předání daru sepsat předávací protokol, který
bude obsahovat předevšÍm přesnou specifikaci daru, datum a místo předání daru
obdarovanému a podpisy zástupců smluvních stran oprávněných za ně předávací
protokol sepsat; kaŽdá ze stran obdrŽí po jednom originálním vyhotovení protokolu.

il.
zÁvĚneČNÁ UsTANoVENí

1.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, znichŽkaždá ze smluvních stran
obdrŽí po jednom, a nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami'

2.

Sm|uvní strany prohlašují,Že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, Že byla
uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost
této smlouvy potvrzují svým podpisem.
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