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Schváleno: radou kraje Datum: 31.1.2017 Č.usnesení: 0227/05/2017/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Město Náměšť nad Oslavou 

Smluvní částka: 1) 50000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 17.2.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/M. Kastner 31.1.2017 

Projednáno s: OŠMS/K. Ubr {•2- M ^ „ / 
Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová JL. i .W /wey 
Předkládá: OŠMS/M. Kastner 31.1.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 1 SL - QJ) 1Z /l""̂  

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr •f£~. Z - jív nX 
Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00289965), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona 0 
DPH; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 31.01.2017 13:10:15): 

VI. Regionální olympiáda dětí a mládeže 2017 v Náměšti nad Oslavou 
ID 001996.0001 

Rozpočtová skladba: 

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). 



KUJIP00Y6A8K 
DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

(ID 001996.0001) 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen "Dárce") 

Město Náměšť nad Oslavou 
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
IČO: 00289965 
zastoupený: Vladimírem Měrkou, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 724711/0100 
(dále jen „Obdarovaný") 

ČI. 2 

1) Dárce daruje částku 50 000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých (dále jen „dar"), 
Obdarovanému a Obdarovaný tento dar přijímá. Dárce se zavazuje převést dar na účet 
Obdarovaného uvedený v ČI. 1 této smlouvy do 15ti pracovních dnů ode dne podpisu 
této smlouvy. 

2) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Obdarovanému. 

3) Pokud tento návrh smlouvy nebude Obdarovaným akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Dárce uvedenou v ČI. 1 této smlouvy v termínu podle ČI. 2 odst. 2 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dar nevznikne. 

ČI. 3 

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

2) Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav daru znám. 
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ČI. 4 

Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z účtu Dárce ve prospěch účtu 
Obdarovaného. 

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 postupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejích pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

4) Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

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

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

7) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí finančního daru ze 
dne 21. 11. 2016. 

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 31. 1. 2017 
usnesením č. 0227/05/2017/RK. 

ČI. 5 

U 02. 2017 
V Jihlavě dne V Jihlavě dne 46-1. Í04? 

Ing. Jana Fialová, MBA Vladimír Měrka 
členka rady kraje starosta 
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Město Náměšť nad Osladu KUJIP017FZDZ 

Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

KRAJ VYSOČINA ^ 
. POÍ«iíS-íi 

2 1 -11- 208 
Vážená paní radní 
Ing. Jana Fialová, MBA 
KrÚ Kraje Vysočina IkWiojm 

V Náměští nad Oslavou 16. listopadu 2016 

Vážená paní radní, 

obracím se na Vás s prosbou o finanční a osobní podporu VI. Regionální olympiády dětí a 
mládeže, která se uskuteční v Náměšti nad'Oslavou v termínu 23. - 28. května 2017. 

Jedná se o největší sportovní událost v tříletém cyklu, která se v našem regionu koná 
především pro žáky základních a středních škol. Pravidelně se jí účastní 700 sportovců 
zapojených do 26 sportovních disciplín z 28 obcí. 

Kraj Vysočina v minulostí vždy akci finančně podporoval a jeho představitelé se účastnili 
slavnostního zahájení, kde měli příležitost potkat starosty a významné osobnosti společenského 
života našeho regionu. 

Vlastní akci pořádá náš dům dětí a mládeže a její rozpočet je 280 tis. Kč. Finančně se na akci 
spolupodílejí obce a dva mikroregiony Náměšťsko a Chvojnice. Část výdajů je vykryta ze 
startovného, které je 50,-Kč. 

Požádali jsme o dotaci z Fondu Vysočiny, ale nebyli jsme úspěšní. Z tohoto důvodů prosíme o 
podporu ve výši 50 tis. Kč tak jako v předcházejících letech. 

Vážená paní radní, věřím, že nám Kraj Vysočina pomůže akci financovat a že se osobně 
účastníte slavnostního zahájení, na které s předstihem budete pozvána. 

Děkuji 

S pozdravem 

Ing. Jan Kotačka 
místostarosta 

Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám.104, 675 71 Nárněšř nad Oslavou, tel.: 668619111, fax: 568619101, 
e-mail: podatelna@rnesto-namest.cz, (ČO 00289965, bankovní spojení: Komerční bartka Třebíč, 6.ú. 724711 /0100 
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