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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Peněžní dar ve výši 99 000Kč Národní síti Zdravých měst České 
republiky. 
Peněžní dar ve výši 99 000Kč Národní síti Zdravých měst České 
republiky. 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady Kraje Vysočina 

Schváleno: RK Datum: 17.1.2017 Č.usnesení: 0107/03/2017/RK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, ORR 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Národní síť Zdravých měst České republiky 

Smluvní částka: 1) 99000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 

Kraj vysočina 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/ Leligdonová 30.1.2017 

Projednáno s: ORR/ Fryšová 30.1.2017 

Právní kontrola: ORR/ Tlustoš 30.1.2017 
* .  /  • '  

Předkládá: ORR/ Fryšová 30.1.2017 —v "" 

r̂uJř̂ l 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/ Fryšová 30.1.2017 
v / / i 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/ Fryšová 30.1.2017 

Správce rozpočtu: -©RRfiftyšová £oť/lJs'K 30.1.2017 
Poznámka: 1 
Subjekt (IČO: 61385247), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátc/ů 
MFČR; (ověření provedl: leligdonova, datum ověření: 30.01.2017 07:29:54): ' 

Peněžní dar ve výši 99 000K6 Národní síti Zdravých měst České republiky. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 99000, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 3699, ORJ: 9000, ORG: POL: 5229 UZ: 

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

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, přlp. 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). 



Kraj Vysočina KUJIP011GHLU 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník") 

ID 001957.0001 

I. Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřen: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „dárce") 

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 
Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
Sberbank, a.s. 
4050004999/6800 

Národní síť Zdravých měst České republiky 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupena: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „obdarovaný") 

Srobárova 2551/48a, 100 00 Praha 10 
61385247 
Mgr. Petrem Hermannem, předsedou 
Raiffeisenbank, a.s. 
344683001/5500 

II. Předmět smlouvy 
1. Dárce poukazuje obdarovanému finanční hotovost ve výši 99 000 Kč (dále jen „dar"). 
2. Dar je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise 

(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. vést. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

3. Obdarovaný dar přijímá. 

III. Převod daru 
1. Peněžní dar bude zaslán na účet obdarovaného uvedený v čl. I. této smlouvy, a to 

nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy. 
2. Pokud nebude dar v této lhůtě poukázán, je oprávněn obdarovaný od této smlouvy 

odstoupit. 

IV. Účel daru 
1. Dárce poskytuje dar na financování činnosti obdarovaného v roce 2017. 
2. Obdarovaný potvrzuje, že dar bude použit výlučně k tomuto účelu. 
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Kraj Vysocma 

V. Závěrečná ustanovení 
1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obdarovaný výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu smlouvy včetně podpisů 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškeré ostatní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi dárcem a obdarovaným se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení a každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena z jejich 
svobodné vůle a že žádných z nich ji neuzavíral za nápadně nevýhodných podmínek nebo 
v tísni. 

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě, jinak jsou 
neplatné. 

5. O poskytnutí daru dle této smlouvy bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne 
17. 1. 2017 usnesením č. 0107/03/2017/RK. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr smluv. 

V Jihlavě dne 2- - ^-0 / T2— V Praze dne ^6"- / (f-

za dárce: 

Ing. Bc. Martin Hýsky 
člen Rady Kraje Vysočina 

za obdarovaného: 

Mgr. Petr Hermann 
předseda NSZM ČR 

'OJ Vys„,w,a 
ková 57, 587 33JlNI*v<t 
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