
115090Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Darovací smlouva ID 002524.0004 - dar chovatelé

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Bc. Martin Hyský

Schváleno: RK Datum: 3.4.2018 Č.usnesení: 0619/11/2018/RK

Dokument uložen u: OŽPZ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Třebíč

Smluvní částka: 1) 50000.00

Odpovědný odbor: 2) odbor životního prostředí a zemědělství

Podpis zajistit do:

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: Ing. Lenka Vondrová T . Ll. U í?

Projednáno s: Ing. Eva Horná 5. 04. 7.018
Právní kontrola: JUDr. Roman Slouka 5. 04. 7.018 4 vv
Předkládá: Ing. Meruňková Jitka 5. 04. 701

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

Ing. Eva Horná 5. 04. IW

Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Eva Horná ). Gi. M
Správce rozpočtu: Radka Paulíková 5. Q4. 701

Poznámka:
Subjekt (IČO: 00448788), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: vondrova, datum ověření: 04.04.2018 14:19:39):

Darovací smlouva ID 002524.0004 - dar chovatelé

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 50000, Datum Od: 3.4.2018, Datum do: 31.12.2018, Perioda: jednorázově, ODPA: 001019, ORJ: 
2000000000, ORG: POL: 5222 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).



Strana 1 (celkem 2) 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA  

 

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

ID O02524.0004 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Třebíč 
se sídlem: Smetanova 1703, 676 02 Moravské Budějovice 
zastoupen: Jaroslavem Šebkem, předsedou a Janou Husákovou, členkou                                      
IČO: 00448788 
bankovní spojení: CREDITAS 
 číslo účtu: 180007006/2250 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 50 000,- Kč (dále jen „dar“) 

a obdarovaný tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

Čl. II 

1) Dárce prohlašuje, že na daru uvedeném v Čl. I neváznou žádná práva třetích osob.  
 

2) Dárce zašle dar obdarovanému do 30 dnů od účinnosti smlouvy na bankovní účet 
obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Čl. III 

1) Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z bankovního účtu dárce 

ve prospěch bankovního účtu obdarovaného. 
 

2) Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce. 



Cl. IV
1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro 

a jedno pro obdarovaného.

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

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich 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. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce.

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

6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - vlastní žádost.

7) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 3. 4. 2018 usnesením 
č. 0619/11/2018/RK.

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

V.I^.^..... dne
V Jihlavě dne

Za obdarovaného Za dárce

/

Jana Husáková 
členka
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Český svaz chovatelů 

Okresní organizace Třebíč Odbor životního prostředí 

Krajský úřad Jihlava 

Smetanova 1703 ing. Hyský Martin 

67602 Moravské Budějovice 

Šebek Jaroslav - předseda 

Mob: 728 216 301 

e-mail: jaroslavsebek(5)seznam.cz 

č.u. Creditas 180007006/2250 

Věc: Žádost o finanční dar 

Vážení, 

Dovolujeme si vás oslovit s žádostí o finanční dar ve výši 50 000 Kč pro Okresní organizaci 

Českého svazu chovatelů Třebíč. Peníze budou využity na spolkovou činnost v okrese Třebíč. 

S pozdravem! 

Jaroslav Šebek 

předseda pověřená osoba 

Husáková Jana či.výboru 

V Moravských Budějovicích dne 21.2.2018 

Český svaz chovatelů 
okresní organizace 
T Ř E B Í Č  

IČO: 448788 


