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DAROVACÍ SWILOUVA 
uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

ID 002285.0006, ID 002285.0007, ID 002285.0008 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřena: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana 
Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
4050004999/6800 

(dále jen „dárce") 

Ivana Horáčková 
datum narození: 
adresa: 
č. účtu: 
(dále jen „obdarovaný") 

ČI. 1 
Věcný dar 

1) Dárce je výlučným vlastníkem movité věci: externí disk a paměťová karta - 2x. 

2) Dárce daruje věc uvedenou v odstavci 1 tohoto článku obdarovanému a obdarovaný tuto 
uvedenou movitou věc do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

3) Dárce prohlašuje, že na movité věci uvedené v odstavci 1 tohoto článku nevážnou žádná 
práva třetích osob. Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav movité věci uvedené v odstavci 
1 tohoto článku znám. 

4) Hodnota movité věci, která tvoří předmět této smlouvy, činí v pořizovací ceně 7 500,- Kč 
(slovy: sedm tisíc pět set korun českých). 

ČI. 2 
Finanční dar 

1) Dárce daruje částku 2 000 Kč, slovy: dva tisíce korun českých (dále jen „dar") 
obdarovanému a obdarovaný tuto částku do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

2) Dárce prohlašuje, že na daru nevážnou žádná práva třetích osob. 
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3) Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z účtu dárce ve prospěch účtu 
obdarovaného uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 3 
Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jedno obdrží dárce a jedno 
obdarovaný. 

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

3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

4) Vhledem k veřejnoprávnímu charakteru dárce obdarovaný výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
včetně podpisů (s výjimkou osobních údajů) v informačním systému veřejné správy -
Registru smluv. 

5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní dárce. Současně bere obdarovaný na vědomí, že v případně nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku. 

6) O poskytnutí věcného a finančního daru dle této smlouvy bylo rozhodnuto na jednání 
Rady Kraje Vysočina dne 3. 10. 2017 usnesením č. 1718/31/2017/RK. 

V Jihlavě dne 7. T :oi? 

Ing. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana 

Ivana Horáčková 
obdarovaný 
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