
Smlouva č. OÚD/1086/2022 
 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená podle ustanovení §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

mezi smluvními stranami: 

 

Obec Dětmarovice 

se sídlem: Dětmarovice č.p. 27, 735 71  Dětmarovice 

IČ:  00297445, DIČ:  CZ00297445 

Bankovní spojení, č. ú.: Komerční banka a.s., 3624791/0100 

Zastoupená:   Ing. Ladislavem Rosmanem, starostou obce 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

Římskokatolická farnost Dětmarovice 

se sídlem: č.p. 179, 735 71  Dětmarovice 

IČ: 48805211 

Bankovní spojení, č. ú.: Česká spořitelna a.s., č.ú. 19-1721390349/0800 

Zastoupená: P. Mgr. Martinem Pastrňákem O.Cr., administrátorem farnosti 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

 

Předmět smlouvy 

Předmětem   smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč (slovy  padesát tisíc korun 

českých). O finančním daru rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 326/20/7 dne 23.02.2022. 

Částka bude poskytnuta na bankovní účet obdarovaného uvedený v záhlaví smlouvy do 15 dnů od 

podpisu této smlouvy. 

Účel smlouvy 

Obdarovaný se zavazuje využít dar v roce 2022 na pořízení sochy sv. Máří Magdalény. 

Ostatní ujednání 

Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. Dárce má právo žádat obdarovaného  

o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití daru. 

Smluvní strany se zavazují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena  

po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 

Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).  

V případě porušení povinnosti vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, 

jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo.  
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Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny 

a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem 

vyplývajícím z GDPR. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž po 1 vyhotovení obdrží 

každá ze smluvních stran. 

 

V Dětmarovicích dne 28.02.2022       V Dětmarovicích  dne 28.02.2022 

 

      
 Za dárce        Za obdarovaného 

       Ing. Ladislav Rosman                     Mgr. Martin Pastrňák, O.Cr. 

             starosta obce                   administrátor farnosti 


