
Ž Á D O S T  

o poskytnutí finanční daru na pomoc seniorům 

 
 

Tato žádost je návrhem žadatele na uzavření smlouvy, kterou je 

 

 

D A R O V A C Í  S M L O U V A  
o poskytnutí finančního daru na pomoc seniorům, 

a to v souladu s §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

přičemž k uzavření této smlouvy dojde akceptací tohoto návrhu smlouvy ze strany dárce vyjádřenou 
podpisem tohoto návrhu smlouvy oprávněným zástupcem poskytovatele daru. 

K uzavření této smlouvy a k následnému poskytnutí daru se vyžaduje předchozí dodržení a splnění 
podmínek programu včetně: 
- řádného vyplnění tohoto návrhu ze strany žadatele o finanční dar, a to v plném rozsahu, který je 

po žadateli vyžadován; žadatel vyplňuje pouze šedé části kolonek, 
- plná moc k jednání s obecním úřadem v případě zastoupení přímým příbuzným (manžel, manželka, 

syn nebo dcera)   
- schválení poskytnutí daru příslušným orgánem – starosta, místostarosta. 

Dárce o případném neuzavření smlouvy a neposkytnutí finančního daru žadatele vyrozumí. 

 

 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Obec Metylovice 

se sídlem Metylovice 495, 739 49 Metylovice, IČO 00535991, DIČ CZ00535991, bankovní spojení 
Komerční banka, a.s., číslo účtu 27-3599820227/0100, zastoupena Ing. Lukášem Halatou, starostou 

(dále jen „dárce“), 
 

a 

 

Žadatel 

 

Jméno a příjmení  

 

Datum narození Telefon E-mail 

   

Jméno a příjmení pověřeného zástupce žadatele na základě plné moci Telefon 

  

Adresa bydliště: Číslo popisné 

  

(dále jen „obdarovaný“). 

 
 

II. 

Předmět smlouvy 
 

1.) Dárce na základě této smlouvy poskytuje obdarovanému dar jako příspěvek na pomoc seniorům 

ve výši 500,00 Kč (slovy: pětset korun českých). 
2.) Obdarovaný prohlašuje, že shora uvedenou finanční částku jako dar do svého vlastnictví přijímá. 

 



 

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1.) Dárce se zavazuje zaplatit obdarovanému sjednanou částku ve výši 500,00 Kč po podpisu této 
smlouvy, a to v hotovosti na pokladně obecního úřadu v Metylovicích. 

 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 

2.) Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží             

po jednom vyhotovení. 
3.) Změny či doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. 

4.) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely jí                         
po  vzájemném projednání a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni 

a ani za nápadně nevyhovujících podmínek. 
 

Žadatel o poskytnutí finančního daru prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl v této 
žádosti a jejích přílohách, jsou pravdivé a úplné a že si je vědom právních následků uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů. 

 

 

 

V Metylovicích dne ………………………….………  V Metylovicích dne ……………………………… 
 

 

  

   

Ing. Lukáš Halata                                

…………………………………………………………….. 

                        dárce 

 Ing. Lukáš Halata                                

…………………………………………………………….. 

                        obdarovaný 

 


