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DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů,

1. 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.

Jiří Tůma
bydliště: Trávní 1437, 583 01 Chotěboř 
datum narození: 6. 11. 1986

(dále jen „Obdarovaný")

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

Dárce tímto poskytuje Obdarovanému věcný Dar. Darem se pro tyto účely této smlouvy rozumí 
reprezentační oblečení Hannah (zimní bunda, mikina, čepice, rukavice) v počtu 5 ks.

Obdarovaný Dar do svého výlučného vlastnictví přijímá a prohlašuje, že rozdělí Dar 
nominovaným dle jmenovité přihlášky na ZODM 2020 pro sportovní disciplínu Šachy. Dále 
prohlašuje, že Dar bude užíván za účelem dobré reprezentace a propagace Kraje Vysočina a 
na všech oficiálních akcích spojených s ZODM 2020.

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.

lil.
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 17. 12. 2019 usnesením č. 
2213/37/2019/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:
Jiří Tůma
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