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DAROVACÍ SMLOUVA
dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

uzavřená mezi

Krajem Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupeným: 
(dále jen „dárce")

Jihlava, Žižkova 57,
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

a

Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina
IČO: 72052147
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupeným: brig. gen. Mgr. Milošem Trojánkem, ředitelem
(dále jen „obdarovaný")

ČI. I
Dárce je výlučným vlastníkem movité věci specifikované v Kupní smlouvě uzavřené dárcem 
na straně jedné a společností HAGEMANN, a.s., IČO 26826925 zveřejněné na adrese
https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_dispiay_5837iitmI.

ČI. II
1. Dárce daruje věc uvedenou v ČI. I této smlouvy obdarovanému a obdarovaný tuto 

movitou věc do svého výlučného vlastnictví přijímá.

2. Dárce zároveň postupuje práva záruky, vad zboží a sankcí za její nedodržení a servisu z
Kupní smlouvy zveřejněné na adrese

obdarovanému.

ČI. Ml
1. Dárce prohlašuje, že na movité věci uvedené v ČI. I nevážnou žádná práva třetích osob.

2. Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav uvedené movité věci znám a že ji v tomto stavu 
přejímá do svého vlastnictví.

ČI. IV
Hodnota darované movité věci uvedené v ČI. I této smlouvy činí 4.668.127,- Kč.

ČI. V
1. Obdarovaný se stává vlastníkem darované movité věci uvedené v ČI. I této smlouvy 

dnem nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Movitá věc uvedená v ČI. I této smlouvy je v držení obdarovaného v okamžiku nabytí 
účinnosti této smlouvy, a to na základě Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi dárcem 
a obdarovaným dne 31. 5. 2019.

ČI. VI
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro dárce 

a jedno pro obdarovaného.
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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 a za nápadně nevýhodných podmínek.

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

5. Tato smlouva byla projednána najednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 18. 6. 2019 
a o poskytnutí daru bylo rozhodnuto usnesením č. 0250/04/2019/ZK.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Jihlavě dne .2.0. “®j,20i8 V Jihlavě dne 1 -07- 2010

brig. genyMgr. Miloš Trojánek 
ředitel Rajského ředitelství 
policie/kraje Vysočina

MUDr. Jiří Běhpynek 
hejtman Kraje yýsočina

hp 
5 M
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