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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
dostává se k Vám mimořádný zpravodaj naší obce, protože se udály mimořádné věci.
Začátek letošního léta se stal noční můrou pro obyvatele několika obcí na Jižní Moravě a nám není jejich osud lhostejný.
Proto chceme pomoci finančně přímo několika obcím. Vím, že spousta našich spoluobčanů pomůže, a proto jim již nyní
děkuji za solidaritu s postiženými obcemi.
Marek Hýbl, starosta obce

OBEC OBCI, OBČAN OBČANOVI
Ihned poté, co se informace o řádění tornáda objevila v médiích, spustila se vlna solidarity a pomoci napříč celou
republikou, i ze zahraničí. Na mnoha transparentních účtech různých organizací se v krátké době sešlo mnoho
finančních prostředků, které budou sloužit k obnově zničených budov, zařízení a všech poničených objektů.
Zastupitelé naší obce se rozhodli podpořit postižené obce a jejich obyvatele finanční částkou 100 000,- Kč. Těší
nás, že i ze strany Vás, našich spoluobčanů, zaznívají dotazy, jakým způsobem předat finanční dary pro postižené.
Abychom Vám, především těm, kteří nemáte možnost zaslat finanční dar převodem z účtu, usnadnili Vaši záslužnou
činnost, nabízíme možnost využití převodu daru přes účet Obce Otaslavice. Samozřejmě můžete zaslat finanční
prostředky přímo na účty postižených obcí, nebo na účty nadací, které pomoc zprostředkovávají.

JAK DAROVAT PROSTŘEDNICTVÍM OBCE OTASLAVICE
Nejjednodušší je vyplnit darovací smlouvu na druhé straně tohoto zpravodaje. Můžete Váš dar buďto
poukázat na účet (převodem, příkazem v bance…) nebo v hotovosti předat peníze na OÚ Otaslavice do 14.07.2021.
Darovací smlouva bude nakopírována (jsou třeba 4 výtisky) a poté podepsána. Oproti předaným penězům obdržíte i
příjmový doklad a jeden výtisk Darovací smlouvy. Naši zaměstnanci Vám rádi poradí a pomohou s vyplněním Darovací
smlouvy.
Pokud převedete finanční prostředky přímo na účet naší obce, Darovací smlouvu připravíme a můžete si ji
vyzvednout na OÚ Otaslavice.
Finanční prostředky můžete převádět na účet číslo: 002423701/0100 VS: 240621
Vybrané finanční prostředky budou rozděleny po konzultacích s představiteli postižených obcí.

BANKOVNÍ ÚČTY POSTIŽENÝCH OBCÍ: (doporučujeme vyhledat aktuální informace o
variabilních symbolech přímo na webových stránkách obcí)
LUŽICE: 123-3116370277/0100 u KB Hodonín
HRUŠKY: 123-4548350207/0100
MORAVSKÁ NOVÁ VES: 6013203349/0800 VS: 1 – pro Městys, 2 – pro
Základní školu, 3 – pro Mateřskou školu
HODONÍN BAŽANTNICE: 123-3116270217/0100
TÝNEC: 5220651/0100
TVRDONICE: 1382189359/0800
MIKULČICE: 299 222 440/0300

Marek Hýbl, starosta obce
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Darovací smlouva
mezi smluvními stranami, kterými jsou:
…………………………………………………….
Jméno Příjmení
………………………..
Datum narození
……………………………………………………………………………………………………………………..
bytem Adresa + PSČ
(dále jen „Dárce“)

a
Obec Otaslavice
IČ 00288586
se sídlem OTASLAVICE 343, 798 06
zastoupena starostou Markem Hýblem
(dále jen „Obdarovaný“)

Čl. 1
Předmět smlouvy
1) Dárce se zavazuje nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy poskytnout obdarovanému finanční dar v
hodnotě …………….. Kč na účet Obdarovaného č. ú. 002423701/0100 VS: 240621. *
2) Dárce složil v hotovosti k dnešnímu dni finanční dar v hodnotě ………………Kč k rukám Obdarovaného.*
Dar je určený ve prospěch obcí a regionů zasažených vichřicí v červnu 2021.
Čl. 2
Práva a povinnosti smluvních stran
1) Obdarovaný se zavazuje následně dar převést přímo obci či regionu zasaženému vichřicí v červnu 2021
prostřednictvím účtů k tomu zřízených, na základě rozdělení dle rozhodnutí Zastupitelstva Obce Otaslavice a
v součinnosti se zástupci dotčených obcí, a to nejpozději do 31. 8. 2021.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem připojení podpisu druhé ze smluvních stran.
2) Darovací smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Dárce a tři Obdarovaný.
3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni. Smluvní strany se před podpisem této smlouvy seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí,
což stvrzují vlastnoručními podpisy.
V Otaslavicích dne ……………… 2021

………………………………
Dárce

…………………...........
Obdarovaný

Poznámka: Vyplňte prosím Vaše iniciály a zvolenou variantu předání daru.* Nevyužitou variantu proškrtněte.
Vyplněná smlouva bude nakopírována a poté všechny výtisky podepsány. S vyplněním Vám případně poradíme na OÚ.
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