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uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") níže uvedeného dne mezi těmito

smluvními stranami

ID 002804.0003

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
číslo účtu:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
70890749
4050004999/8800

(dále jen „dárce")

Český svaz bojovníků za svobodu
sídlo:
zastoupen:
IČO:
číslo účtu: 
bankovní spojení:

Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha
plk. v. v. Ing. Jaroslavem Vodičkou, předsedou ústředního výboru
00442755
1465113309/0800
Česká spořitelna a.s.

(dále jen „obdarovaný")

L,J.

Předmětem-' této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 20 000 Kč (slovy, dvacet tisíc 
korun Českých) (dále jen „finanční dar“).

li.
1) Dárce dobrovolně přenechává na základě této smlouvy finanční dar obdarovanému: 

a obdarovaný finanční dar do svého výlučného vlastnictví dobrovolně přijímá.

2) Finanční dar bude převeden z bankovního účtu dárce na bankovní m 
obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy do jednoho měsíce od podpisu této
smlouvy. Vlastnického vztahu k finančnímu daru nabývá obdarovaný okamžikem 
připsání částky na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy.

HL
1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, z nichž 

jedno obdrží dárce a jedno obdarovaný.

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

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

4) Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 26. 2. 2019 
a schválena usnesením č. 0293/06/2019/RK.
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5) lato smlouva nabývá platnosti dněni podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

8) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odsf. 2 zákona &' 
340/2015 5b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle, určitě, vážně' 
a srozumitelně, nikoliv tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svými podpisy.
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Za dárce: Za obdarovaného:

I j Vodička.
pí%d§ada ú$třednjfegň/ýboru
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