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Pracoviště/pracovník Datum Podpis/7 

Zpracoval: OSH/Morkusová 18.7.2017 A/  ̂
Projednáno s: OSH/Šteklová 18.7.2017 

Právní kontrola: OSH/Morkusová 18.7.2017 Af 
Předkládá: OSH/Skála 18.7.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSH/Šteklová 18.7.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 18.7.2017 

Správce rozpočtu: OE/Zemanová 41 h l o i }  
/ < 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00286010), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 27.06.2017 13:28:15): 

Finanční dar 

Rozpočtová skladba: f ^2.2.3 . Pol lf1GLl OL'3 áíoo OiG, 481^ 
v) | / ' 

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). 



Magistrát města Jihlavy 
smlouva zaevidována KUJIP01DXJH7 

č. j. MMJ/OŠKT/66145/2017 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU 
uzavřená dle § 2055 zák.č. 89/2012 Sb. 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Statutární město Jihlava 
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
IČO 00286010, DIČ CZ00286010 
zastoupené PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem 
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Jihlava, číslo účtu: 27-1466072369/0800 
na straně jedné jako dárce 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
IČO: 70890749, DIČ: CZ70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 
bankovní spojení: Sberbank, a.s., číslo účtu: 4050005019/6800 
na straně druhé jako obdarovaný 

Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 42.161 Kč 
(slovy čtyřicet dva tisíc sto šedesát jedna korun českých). 
Obdarovaný souhlasí s přijetím uvedeného daru do svého vlastnictví. 

1. Dárce je povinen převést darované peněžní prostředky na účet obdarovaného vedený 
u České spořitelny, a.s., č. účtu 4050005019/6800 do 31. července 2017. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech v jazyce českém, z nichž každé má 
platnost originálu. Dárce obdrží dvě vyhotovení a obdarovaný jedno vyhotovení. 

5. Jakékoli změny této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě a na základě souhlasu 
obou stran. 

6. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že obsah této darovací smlouvy je jim srozumitelný, 
že odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a na důkaz toho připojují vlastnoruční 

7. Poskytnutí finančního daru a uzavření této smlouvy bylo schváleno na 21. zasedání 
Zastupitelstva města Jihlavy dne 19. 6. 2017 usnesením č. 141/17-ZM. 

8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27. 6. 2017 usnesením 
č. 1191/22/2017/RK. 

a 

podpisy. 

Jihlava 11 07. W 

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman 

(za obdarovaného) 

PaedDr. Ing. Rj/dolf Chloupek 
primátor 

(za dárce) Ay 

PaedDr. Ing. Rj/dolf Chloupek 
primátor /T*r 

LIU 70 '61 


