
číslo: 115-800020068
DÁRCE:

Příjemce potvrzení: Dyntar spol. s r.o.

Adresa: Vitiněves 132

Jičín 

PSČ 50601

RČ/NAR/IČ: 27512614

DIČ: Cz27512614

registrace:

Kontaktní osoba: Vendula Dyntarová 

Telefon: 602173031

E-mail: finance@dyntar.cz

Variabilní symbol: 115-800020068

Specifický symbol: 800

Forma úhrady: převodem jednorázově

Den vystavení: 31.12.2020

Den přijetí daru: 22.12.2020

Částka CZK: 10.000,00 Kč

DPH: Nejsme plátci DPH

Potvrzení převzal:

                                            podpis razítko                              podpis

hotovost předal:    

 razítko                podpis 

Na Výšině 3241

POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ DARU

OBDAROVANÝ:
Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.

Pavel Klempíř

580 01  Havlíčkův Brod

IČ: 62060678                     DIČ: neplátci

oddíl  A  vložka  4611  OR  KS Hradec Králové

Platební údaje

Číslo účtu:                         2762760267/0100

IBAN:      CZ6001000000002762760267

SWIFT (BIC):                              KOMBCZPPXXX

KB a.s.,   Havlíčkovo náměstí  93,   Havl. Brod

Kontaktní adresa:  TANGO -DARUJ HRAČKU

Michalovecká 16

682 01   Vyškov

Kontaktní osoba: Pavel Klempíř, ředitel

E-mail:                   klempir@clovickovani.cz

Telefon:                777 795 860 

Předmět potvrzení:

Potvrzujeme Vám  převzetí daru v souvislosti s činností obdarovaného, jeho projekty a jejich realizací, formou zjištění 

mobility.

Poznámky:

V případě platby převodem je toto potvrzení platné pouze s doložením realizace daru ze strany dárce.

Potvrzení vystavil:    Pavel Klempíř

razítko                                                 podpis 

Platba v hotovosti

hotovost převzal:     

razítko                                                 podpis 

Děkujeme, že jste v tom s námi !

www.daruj-hracku.cz www.oworld.cz 



a

Dyntar spol. s r.o.

Vitiněves 132

Jičín 

50601

RČ/NAR/IČ: 27512614

DIČ: Cz27512614

registrace: 0

Zastoupený: Vendula Dyntarová 

1. Dárce se zavazuje:

a) 10.000,00 Kč

b)

2.

a)

b)

1.

2.

3.

4

V Jičín Dne: 22.12.2020

Pavel Klempíř Vendula Dyntarová 

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.

DAROVACÍ  SMLOUVA

OBDAROVANÝ na straně jedné: DÁRCE na straně druhé:

do konce kalendářního roku uhradit  na účet obdarovaného  částku

Na Výšině 3241

580 01  Havlíčkův Brod

IČO: 62060678                     DIČ: neplátci

oddíl  A  vložka  4611  OR  KS Hradec Králové

Platební údaje - čú:   115-8309500237/0100

KB a.s.,   Havlíčkovo náměstí  93,   Havl. Brod

Zastoupený: Pavel Klempíř, ředitel

uzavřeli tuto darovací smlouvu podle ustanovení § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, jejímž účelem je poskytnutí daru v rozsahu uvedeném v části I této smlouvy.

I. Práva a povinnosti smluvních stran

přenechat dar obdarovanému za účelem finanční podpory pro zabezpeční jeho mobility a dopravy pro realizaci a 

zabezpeční jeho činnosti a projektů.

TANGO Havlíčkův Brod v.o.s. se zavazuje: 

užít dar za účelem zabezpeční mobility a dopravy obdarovaného pro realizaci a zabezpeční jeho činnosti a projektů.

poskytnout dárci potvrzení o poskytnutí daru.

II. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dodatkem k této smlouvě.

Smlouvy nabývá účinnosti dnem podepsání. Je vyhotovena ve dvou provedeních, každá smluvní strana obdrží

jedno. 

Podpis této smlouvy je souhlasem s uvedením osobních údajů kontaktních a zastupujících osob ve smlouvě a

potvrzení o převzetí daru a s jejich zpracováním, pro potřeby plnění zákonných a smluvních podmínek a

vzájemného kontaktu. 
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