DAROVACÍ SMLOUVA
dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Odry
Komenského 517, 742 35 ODRY
IČO: 62331141, ev.č.: 70416, č.ú.: 2401068283/2010
(dále jen dárce)
a
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jakubčovice nad Odrou
Oderská 18, 742 36 Jakubčovice nad Odrou
IČO: 06869106, ev.č.: 70426, č.ú.: 2301403996/2010
(dále jen obdarovaný)

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je finanční a materiální dar, který dárce poskytuje obdarovanému
za účelem naplňování poslání a účelu stanoveného ve Stanovách ČSV, z.s.

III.

Způsob převodu a specifikace daru

Dárce převede do 30 dní od podpisu této smlouvy oběma stranami:
A. Finanční prostředky
na účet obdarovaného v hodnotě 8 293 Kč.
Tato částka obsahuje:
1. 13 členských příspěvků „na člena“ v plné výši 80 Kč = 1 040 Kč, 15 členských příspěvků
„na člena“ krácených o příspěvek na registrovaného člena 50 Kč, tj v konečné výši 30
Kč = 450 Kč. Celkem tedy za příspěvky „na člena“ 1 490 Kč.
2. Částku 22 Kč „na včelstvo“ (20 Kč pro ZO ČSV Odry + 2 Kč, které se strhávají z příspěvků
odesílaných pro RV ČSV, z.s.) při počtu včelstev 224 = 4 928 Kč.
3. Finanční „dopočet“ oproti převedení majetku (agregát Blaf-1b) v hodnotě = 1 875 Kč
(Vycházelo se z 4letého odepisování drobného hmotného majetku a stáří pořízených
agregátů, následně poděleno 1/4 vzhledem k počtu včelstev evidovaných
obdarovaným)

B. Majetek
v užívání níže uvedených včelařů se automaticky s podpisem smlouvy převádí do majetku
obdarovaného, zbylý vyjmenovaný majetek bude předán obdarovanému do 30 dnů od
podpisu smlouvy.
















Aerosolový vyvíječ VAT-1a, výrob.č. 14/44, toho času v držení Lackovič Peter
Aerosolový vyvíječ VAT-1a, výrob.č. 15/170, toho času v držení Malý Vladimír
Aerosolový vyvíječ VAT-1a, výrob.č. 17/241, toho času v držení Peňaz Jaromír
Polomaska/M FORCE8, z roku 2017
Polomaska/M FORCE8, z roku 2017
Polomaska/M FORCE8, toho času v držení Lackovič Peter
Polomaska/M FORCE8, toho času v držení Malý Vladimír
Polomaska/M FORCE8, toho času v držení Peňaz Jaromír
Polomaska/M Moldex 7000, toho času v držení Lukašík Josef
Včelařský refraktometr RHB-90ATC + kalibrační roztok, toho času v držení Lackovič Peter
Včelařský refraktometr RHB-90ATC + kalibrační roztok, toho času v držení Dlabaja Zdenek
Včelařský refraktometr RHB-90ATC + kalibrační roztok, toho času v držení Lukašík Josef
Včelařský refraktometr RHB-90ATC + kalibrační roztok, toho času v držení Lukašík David
30 ks poštovních známek v hodnotě „A“
Tiskárna Epson Stylus N8BZ104980
IV.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva má jednorázový účinek.
2. Po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami je smlouva jednostranně
nevypověditelná.
3. Smlouvu lze zrušit dohodou obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu.

za dárce

za obdarovaného

V Odrách dne 10. 01. 2019

V Odrách dne 10. 01. 2019

_______________________________

_______________________________

Kristýna Ondřejová, DiS., předsedkyně

Barbora Dlabajová, předsedkyně

____________________________
Zuzana Kořenková, jednatelka
v zastoupení Tomáš Král, místopředseda

_______________________________
Peter Lackovič, jednatel

