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DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 2055 a násl. zákona 5. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník")

(ID 002869.0001)

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

Tělovýchovná jednota Spartak Počátky z.s.
se sídlem: Stodolní 684, 394 64 Počátky
IČO: 60662859
zastoupen: Martinem Pavlíčkem, předsedou
(dále jen “Obdarovaný”)
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 215776295/0600

Cl. 2

1) Dárce daruje částku 10 000,- Kč, slovy: deset 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 Odšt. 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.

ČI. 4
Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z účtu Dárce ve prospěch účtu
Obdarovaného.
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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 13. 6. 2019.

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 16. 7. 2019 
usnesením č. 1260/21/2019/RK.

V.í"řoefljii/mřdne
41 í

V Jihlavě dne........",3.. .09. ..2.0.19.

Martin Pavlíček 
předseda členka rady kraje

Tělovýchovná jednota 
Spartak Počátky z.s. 

Stodolní 684, 394 64 Počátky 
IČ:60662859
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Tělovýchovná jednotil Spartak Počátky z.s. 

oddíl Predator Workout Počátky 

Stodolní 684 

394 64 Počátky

Rada Kraje Vysočina 

Žižkova 1882/57 

587 33 Jihlava

KUJIP01G398T

KRA.) VYSOČINA Ííč

:llf' i 3 -06- 2019

yjýjlllyČ:k*3Yto\ct

Počátky? 5, června 2019

Věc: Žádost o liMímční podporu m uspořádání akce Poěátecfcý Predator 

Vážená Rado Kraje Vysočina,

sportovní tým Predator Workout Počátky, který trénuje pod záštitou Tělovýchovné 

jednoty Spartak Počátky z.s., pořádá dne 3. 8. 2019 již 2. ročník překážkového závodu 

Počátecký Predátor, Uspořádáním této akce bychom chtěli pro děti, mládež, dospělé a Širokou 

veřejnost rozšířit škálu sportovních událostí probíhajících v Kraji Vysočina a tím podpořit 

zájem o sport, Jedná se o jedinečný závod tohoto druhu na Vysočině, bude dlouhý více než 

5 km a závodník musí na trati zdolat více než 15 překážek. Řazen bude do několika kategorii 

a s takovým záměrem, aby byl každý závodník v cíli oceněn medaili, Nejlepší závodníci 

z každé kategorie budou oceněni trofejemi.

V loňském roce se závodu zúčastnilo 100 dětských a 80 dospělých závodníků, čímž 

byla zcela naplněna kapacita závodu. V letošním roce bychom rádi kapacitu závodu navýšili.

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o finanční podporu, kterou bychom využili 

na snížení nákladů na tento závod a zároveň o pořádání této akce pod záštitou Kraje 

Vysočina,

V uspořádání této akce, stejně jako v loňském roce, nás podporuje Město Počátky a dalši 

partneři zrad široké veřejnosti. Vzhledem k nákladnosti celé akce bychom od Vás rádi uvítali 

podporu ve výši 20-25 000 Kč.

Náš pořádající tým trénuje skupinově dvakrát týdně a reprezentuje Kraj Vysočina 

na celorepublikových a mezinárodních závodech, kde se řadí mezi elitní týmy ČR 

(viz. příloha). Často se podílí na sportovních a společenských akcích města, V současné době 

ho tvoří třicet členu od třináctí let.



Jako poděkování za Vaši podporu bychom rádi umístili logo Kraje Vysočina 

na týmová trička, plakáty, propagační materiály a zároveň rádi pozvali zástupce Kraje 

Vysočina na tuto akci.

Předem děkujeme za vyřízení žádosti.

S přátelským pozdravem

Martin Pavlíček - předseda TJ Spartak Počátky z.s.

Tadeáš Vítek - předseda a trenér týmu Predator Workout Počátky yy
Ú-yZ-'

Lukáš Háva - místopředseda a trenér týmu Predator Workout Počátky

Tělovýchovná jednota 
Spartak Počátky z.s. 

Stodolní 684, 394 64 Počátky 
IČ: 6Q663BŠ9

faster W*tb*at Počátky
Tětavýiíiavná jednota 

Sjwrtak Paíátky z.s.
Stodolní 684,394 64 Počátky 

IČ: 60662859


