
Kraj vysočina
"-’„no 8 /, Š87 33 Jihlava KUJIP01C3RIT

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 (dále jen
„občanský zákoník")

(ID 002875.0001)

ČI. 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 
(dále jen “Dárce”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí
se sídlem: Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí
IČO: 75070961
zastoupený: Janem Králem, starostou a Marií Bártovou, jednatelkou
(dále jen “Obdarovaný^)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1622250359/0800

Cl. 2

1) Dárce daruje částku 100 000,- Kč, slovy: sto 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 15 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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Cl. 4

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

Cl. 5

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 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.

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 10. 7. 2019.

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 13. 08. 2019 
usnesením č. 1351/23/2019/RK.

V Jihlavě dne... .1.4..Pík.

Jan Král 
starosta členka rady kraje

/

Marie Bártová 
jednatelka
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE KUJIP01E2HP7

Název akce: Evropský pohár v házené mužů Challenge Cup

Bližší popis akce: Extraligové družstvo mužů házené TJ Sokol Nové Veselí 
díky svým výborným výsledkům v minulé sezóně (5. místo 
Extraliga, 3, místo Český pohár) získalo právo účasti v 
evropském poháru Challenge Cup. Pohár je postupový, 
první kolo se bude konat na podzim 2019, přesný termín a 
soupeř zatím nejsou známy.

Časový harmonogram akce
(začátek - ukončení

Podzim 2019

Místo konání akce: ZDT Aréna Nové Veselí, některé z evropských měst
Účel, na který žadatel chce
dotaci použít

Doprava, ubytování a strava, nájmy, rozhodčí

Odůvodnění žádosti Vstup našeho týmu do evropských pohárů posunuje 
házenou na Vysočině na evropskou úroveň a přispěje k 
propagaci našeho regionu v celé Evropě. Účast v 
evropském poháru ovšem zároveň představuje pro náš 
klub nemalou finanční zátěž. Dovolujeme sí tedy požádat 
Kraj Vysočina o dotaci.

Identifikace žadatele: Právnická osoba
1. Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí
2. Žďárská 158, 592 14 Nové veselí
3. IČO: 75070961
4. pobočný spolek
5. Jednatelé: Jan Král, starosta, Marie Bártová, jednatelka
6. Kontaktní údaje
a) +420607062039
b) sokol@noveve$e!í.cz
c) Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, Žďárská 158,

592 14 Nové Veselí
Bankovní ústav:
Číslo bankovního účtu: Česká spořitelna

1622250359/0800

WWW (domovské stránky akce 
na internetu):

www.hazena.noveveseii.cz

Právní subjektivita žadatele:
(včetně kopie dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

Pobočný spolek

KRAJ VYSOČINA
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CELKOVÝ rozpočet akce; položková rozvahá výdajů a příjmů

Výdaje Příjmy
Doprava; 300 000,- Kč
Ubytování, strava; 150 00,- Kč
Nájmy: 30 000,- Kč
Rozhodčí; 120 000,-Kč

Dotace Kraje Vysočina: 100 000,- Kč
Vlastni zdroje; 400 000,- Kč
Česká obec sokolská 50 000,- Kč
Městys Nové Veselí 50 000,- Kč

Řádek
číslo

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 100 000 Kč

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

600 000,00 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 16,7 %

4.
Podíl vlastních prostředků žadatele
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč

500 000,00 Kč

5,

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

83,3 %

V Novém Veselí dne 7.7. 2019

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
Jan Král, starosta Marie Bártová, jednatelka



V Praze dne 31. 7. 2019

Potvrzení účasti v evropské pohárové soutěži

Český svaz házené potvrzuje, že TJ Sokol Nové Veselí si díky umístění ve STRABAG Rail 

Extralize v ročníku 2018/2019 vybojoval právo účasti v EHF Challenge Cupu mužů pro ročník 

2019/2020. EHF přihlášku tohoto oddílu přijal a zařadil jej do 2. kola této evropské pohárové 

soutěže.

S úctou

Za Český svaz házené

Ondřej Šimůnek

Asistent soutěžního úseku

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ, 2*.
IČO: 005 48 979
Budejoyiclíá 778/Sa 1148 88 Pralia 4


