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Kraj vysočina 98939 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Darovací smlouva 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr, Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Schváleno: RK Datum: 17.10.2016 Č.usnesení: 1808/34/2016/RK 

Dokument uložen u: oddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Pomník zakladatele měst, z. s. 

Smluvní částka: 1) 75000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum PodP!Vj\ 
Zpracoval: OddVV/Čech 0 3 -11- 201 
Projednáno s: OSH/Šteklová 0 3 -11- 2018 
Právní kontrola: OSH/Morkusová 03 -11- 2016 AI A 
Předkládá: OddVV/Čech 0 3 -11- 201 2.. 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSH/Šteklová 
0 3 -11- 2016 'í̂ 7a 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 0 3 -11- 2010 
Správce rozpočtu: OE/Zemanová 03 =11" 2018 /̂ ) / 

Poznámka: 7 

Subjekt (IČO: 27027856), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 03.11,2016 14:30:28): 

Poskytnutí finančního daru ve výši 75000 Kč. 

Rozpočtová skladba: ^ éZ2.3> í POL é522 , oa 1800 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") níže uvedeného dne mezi těmito 

smluvními stranami 
ID 001629, 0013 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený:Mul>..• hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

(dále jen „dárce") 

a 

Pomník zakladatele měst, z. s. 
se sídlem: Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, Luční 260 
zastoupený: PaeDr. Mgr. Augustinem Karlem Andrle Sylorem 
IČO: 27027856 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4128911389/0800 

(dále jen „obdarovaný") 
I. 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 75.000,- Kč (slovy: 
sedmdesátpěttisíc korun českých), dále jen „finanční dar". 

II. 

(1) Dárce přenechává na základě této smlouvy finanční dar obdarovanému a obdarovaný 
finanční dar do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

(2) Finanční dar bude převeden z bankovního účtu dárce na bankovní účet obdarovaného 
uvedený v záhlaví této smlouvy do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy. Vlastnictví 
k finančnímu daru nabývá obdarovaný okamžikem připsání částky na účet obdarovaného 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 
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Ill 

(1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a jedno 
obdarovaný. 

(2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

(3) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

(4) Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), splní dárce. 

(5) Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 17. 10. 2016 
a schválena usnesením č. 1808/34/2016/RK. 

(6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
podpisy. 

V Jihlavě, dne Ve Vysokém Mýtě, dne 31.10.2016 
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za dárce , „ , 

hejtman kraje předseda Pomník zakladatele měst, z. s. 

Augustin Karel Andrlp Sylor 
za obdarovanéhri 

/ 

Strana 2 (celkem 2) 


