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Žádost o finanCní príspevek

Vážená paní starostko,

obracím se na Vás s žádostí o financní príspevek v podobe daru pro naši organizaci na rok 2022.
Rádi bychom pokracovali v našem poslání, kterým je pomáhat težce a nevylécitelne nemocným
lidem prožít dustojným zpusobem, v rodinném kruhu ci lužkovém hospici, poslední období
života.

V roce 2021 jsme se starali o Vaše obcany, trvalým bydlištem:

· Záskalí 45, Hodkovice nad M., terénní hospic, doba péce 42 dní,
· Liberecká 6, Hodkovice n. m., lužkový hospic, doba péce 11 dní,

· Podlesí 545, Hodkovice n. m., lužkový hospic, doba péce 3 dny.

Ráda bych touto cestou podekovala Vašemu mestu za jeho podporu, kterou v roce 2021

venovalo Hospici sv. Zdislavy.

Vážíme si této úžasné spolupráce. Dekujeme. že jste na to s námi.....

S úctou

Renata Drašarová

oddelení projektu, grantu a dotací

tel.: 731 626 198

e-mail: renata.drasarova@,hospiczdis1avy.cz
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Mesto Hodkovice nad Mohelkou
se sídlem T.G.Masaryka l, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
již zastupuje starostka, paní Ing. Markéta Khauerová
ICO: 00262820, DIC: CZ00262820
bankovní spojení: 984 945 399 /0800
dále jen ,,dárce"

a

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV - Perštýn
již zastupuje reditelka Ing. Tatána Janoušková
ICO: 28700210

zapsaná v rejstríku obecne prospešných spolecností u Krajského soudu
sp. zn. O 259
bankovní spojení: 996 005 329 l 0800
dále jen ,,obdarovaný"

v Ustl nad Labem pod

uzavírají ve vzájemné shode tuto

DAROVACÍ SMLOUVU

ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník

I.

1. Dárce tímto obdarovanému poskytuje financní dar ve výši 15 000 KC (slovy: patnácttisíc
korun ceských). Tuto cástku dárce poukáže obdarovanému nejpozdeji do 30 dnu od
podpisu této smlouvy na úcet u Ceské sporitelny, a.s., c. 996 005 329/0800, variabilní
symbol 1005.

2. Dar je poskytován na podporu cinnosti Hospice sv. Zdislavy, o.p.s.
3. Obdarovaný uvedený dar prijímá a zavazuje se jej použít na podporu své cinnosti.
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II.

1.

2.

3.

V souladu s ustanovením § 85 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších
predpisu, bylo poskytnuti daru podle této smlouvy schváleno zastupitelstvem Mesta
Hodkovice nad Mohelkou.
Z hlediska úcetního a rozpoctové skladby je poskytnutý dar darem obyvatelstvu/právnické
osobe, nikoli dotací.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pricemž každá ze stran této smlouvy
obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva úcinnosti dnem jejího uzavrení.

Dn, 1;z 19jzZ

Mesto Hodkovice nad Mohelkou
Ing. Markéta Khauerová, starostka obce
- jako dárce
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Hosl?ic sv. Zdislavy, o.p.s.
Ing. Tat'ána Janoušková, reditelka
- jako obdarovaný
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