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Potvrzení příjmu smlouvy do 
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Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/I. Šteklová 17. 10.2016 

Správce rozpočtu: OE/R. Paulíková 17. 10.2016 / 
Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 7054061443), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: pokorný.j, datum ověření: 12.10.2016 11:25:14): 

Dohoda o ukončení smlouvy a výpůjčce notebooku 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 30000.00, Datum Od: 12.10.2016, Datum do: 31.12.2016, Perioda:, ODPA:, ORJ: , ORG: POL: 
UZ: 

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 odděleni, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. ť 

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



KUJIP017RF88 
Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce 

ze dne 14. 6. 2013 

ID 000676. 

uzavřené mezi těmito smluvními stranami: 

1) Krajem Vysočina 
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57 
IČO: 70890749 
Zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 
(dále jen „půjčíte!") 

2) Mgr. Miladou Karáskovou 
nar. 6. 4. 1970 
adresa: Dr. Jiřího Procházky 5281/18, 586 01 Jihlava 
(dále jen „vypůjčitel")" 

Na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 14. 6. 2013 (dále jen „smlouva") půjčitel půjčil 
vypůjčiteli na dobu, po kterou bude vypůjčitel vykonávat funkci člena pracovní skupiny 
prevence kriminality Kraje Vysočina 

Notebook zn. Dell Latitude E6430: 
Výrobní číslo: 1RD8JV1 
PID KUJIH000J4PA 

(1) V souladu s ust. čl. 4 odst.1 smlouvy se smluvní strany dohodly, že vypůjčitel vrátí 
notebook půjčiteli a dojde tak k ukončení smlouvy. 

(2) Vypůjčitel vrátí notebook Ing. Petru Vaňkovi, zaměstnanci odboru informatiky 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

(1) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

(2) Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

(3) O uzavření této dohody rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 11. 10. 2016 usnesením 
č. 1767/33/2016/RK. 
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(4) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

V Jihlavě dne 
18, '0. 2016 

Kraj vysocí na 
Ž i ž k o v a  5 7 ,  5 8 7  3 3  J i h l a v a  

za půjčitelé 
MUDr. Jiří Běhoune 

hejtman kraje 

V Jihlavě dne ^ 

vypůjčitél 
Mgr. Milada Karáskové 

Notebook vrácen dne Ing. Petr Vaněk 


