
 

PŘEDBĚŽNÁ SMLOUVA - PŘÍSLIB  PENĚŽNÍHO DARU  
                                                                    

I. SMLUVNÍ STRANY    

                                                                      

Jméno (firma)  __________________________________________________________________ 

 

Bydliště (sídlo firmy) _____________________________________________________________ 

(dále jen „dárce“)        

 

Třída, do které chodí dítě dárce _______________      

                                                                 

a   
                                                                                                                               

 Základní škola Boršov nad Vltavou, Poříčská 180, Boršov nad Vltavou, 373 82       

IČ:  75000466  

(dále jen „příjemce daru“) 

   

II.PŘEDMĚT SMLOUVY    
                                                                      

Dárce tímto nabízí   peněžní  dar ve  výši  ____________  Kč. 

    

III. ÚČEL DARU 

 

Dar není vázán účelem *) 

Dar věnuji za účelem  __________________________________________________________*) 

*) Nehodící se škrtněte                                                               
                                                                      

IV. PŘEDÁNÍ  DARU    
 

Dar  bude moci příjemce přijmout až po souhlasu zřizovatele na základě definitivní darovací 

smlouvy.  

                                                          

V ___________________________   dne  __________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dárce  _________________________      Příjemce    __________________________         

                         Podpis  (razítko)                                                             Statutární zástupce školy 

 

 

 

 

PROSÍM, PŘEČTĚTE SI INFORMACE NA DRUHÉ STRANĚ. 

 

    



 

Vážení rodiče,  

 

byla vám podána informace k příspěvku a sponzorským darům rodičů a záměr čerpání 

v letošním roce. Nadále platí zásada, že příspěvek je dobrovolný a jeho výše se neodvíjí od 

počtu školáků z jedné rodiny. Není stanovena dolní ani horní mez. 

 

Proces přijetí daru má několik kroků: 

  

- dárce vyplní formulář Příslib finančního daru s uvedením částky, kterou chce věnovat.   

   Zároveň  uvede, zda si přeje, aby prostředky byly čerpány na konkrétní účel - tzv. účelově    

   vázané prostředky (nelze je použít jinak, než na stanovený účel) nebo účel čerpání nechá na  

   škole podle její potřeby (volné prostředky).  

Administrativně podstatně méně náročné jsou  volné  prostředky.  

 

-  příjemce daru předloží Příslib... zřizovateli 

 

- zřizovatel vydá rozhodnutí ve správním řízení, podle nějž příjemce daru může dar přijmout 

 

- škola předloží dárci dva výtisky Darovací smlouvy . Ten smlouvu spolu s penězi doručí 

škole, která potvrdí výši částky uvedené na smlouvě. Dárce obdrží jeden   

  výtisk smlouvy. 

 

- škola prostředky uloží na účet s účelovým znakem. Smlouvy jsou archivovány, čerpání   

  podléhá  finanční kontrole. 

 

Tento postup je v souladu s platnou legislativou . 

 

 

Všechny formuláře naleznete na webu školy v sekci Informace - Formuláře 

 

 

Příslib daru prosíme odevzdat třídní učitelce nebo ředitelce do konce března 2012.  

 

 

Naše poděkování patří všem, kteří školu podporují jakýmkoliv způsobem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


