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KRAJSKY URAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Darovací smlouva na reprezentační oblečení na LODM 2017 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA 

Schváleno: Rada Kraje 
Vvsočina 

Datum: 13.6.2017 Č.usnesení: Usnesení 
1145/21 /2017/RK 

Rada Kraje 
Vvsočina 

Usnesení 
1145/21 /2017/RK 

Dokument uložen u: OŠMS 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Pavel Tvarůžek 

Smluvní částka: 1) 60249.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 21.6.2017 

P raco viště/p racov n í k Datum Podpis 

Zpracoval: P. Horký 14.6.2017 

Projednáno s: 1. Kastner 15.6.2017 

Právní kontrola: D.Trtík 1 9. VI. 2017 
Předkládá: P. Horký 14.6.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

K. Ubr 
• í f t  

Zodpovídá: Příkazce operace: MrKastner /( (/fa 15.6.2017 

Správce rozpočtu: Z.Paveleová J. KljpK(?//g ot L  f > v 
/ 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 26.2.1975), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: horky, datum ověření: 14.06.2017 15:28:17): 

Darovací smlouva na reprezentační oblečení na LODM 2017 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 60249, Datum Od: , Datum do: , 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 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 
Z f  f i  

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, f||í 4 A 
ve znění pozdějších předpisů, řl/j 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřena: 
č.ú.: 
banka: 
(dále jen „Dárce") 

Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
4050004999/6800 
Sberbank CZ, a.s. 

a 
Pavel Tvarůžek 
bydliště: Zámecká 1117/47A, 674 01 Třebíč 
datum narození: 2/26/1975 

(dále jen „Obdarovaný") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu: 

I. 

Dárce tímto poskytuje Obdarovanému věcný Dar. Darem se pro tyto účely této smlouvy 
rozumí reprezentační oblečení Hannah (sportovní bunda, kalhoty, tříčtvrteční kalhoty, 
pánské/ dámské triko) v počtu 21 ks. 

Obdarovaný Dar do svého výlučného vlastnictví přijímá a prohlašuje, že rozdělí Dar 
nominovaným dle jmenovité přihlášky na LODM 2017 pro sportovní disciplínu Fotbal. Dále 
prohlašuje, že Dar bude užíván za účelem dobré reprezentace a propagace Kraje Vysočina 
a na všech oficiálních akcích spojených s LODM 2017. 

II. 

1) Dárce prohlašuje, že na Daru nevážnou žádná práva třetích osob. 

2) Dárce předá dar Obdarovanému do 20 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

III. 

1) Obdarovaný se stává vlastníkem Daru dnem předání. 

2) Obdarovaný se zavazuje nakládat s Darem tak, aby nepoškodil dobré jméno Dárce. 

IV. 

1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Dárce 
a jedno pro Obdarovaného. 

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
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3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

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

5) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 13. 6. 2017 usnesením 
č. m /21/2017/RK. 

6) Tato smlouva nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

V Jihlavě dne 

za Dárce: 
Ing. Jana Fialová, MBA 

V Jihlavě dne 

za Obdarovaného: 
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