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

uzavřená mezi

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „dárce")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
4050004999/6800

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina
70885184
CZ70885184 (neplátce DPH)
Česká národní banka, pobočka Brno 
15032881/0710

(dále jen „obdarovaný")

ČI. I
1. Dárce je výlučným vlastníkem těchto movitých věcí:

• 10 ks IBC kontejner včetně redukce v pořizovací ceně 34.500,- Kč, zakoupených u fy 
Marcel Hedbávný, Horova 743, 674 01 Třebíč, IČO 45426945, Faktura - daňový 
doklad č. 200100103 ze dne 26. 3. 2020,

® 17 ks IBC kontejner včetně redukce v pořizovací ceně 58.650,- Kč, zakoupených u fy
Marcel Hedbávný, Horova 743, 674 01 Třebíč, IČO 45426945, Faktura - daňový 
doklad č. 200100105 ze dne 30. 3. 2020,

• 18 ks IBC rekontejner 1000 I včetně plastové palety v pořizovací ceně 59.895 Kč, 
zakoupených u fy TBA Plastové obaly s.r.o., Leština 45, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 
27518949, Faktura - daňový doklad č. 2020006211 ze dne 8. 4. 2020.

2. Celková hodnota movitých věcí uvedených v ČI. I této smlouvy činí 153.045,- Kč.

ČI. II
1. Dárce daruje movité věci uvedené v ČI. I této smlouvy (dále jen „věcný dar") 

obdarovanému.

2. Dárce prohlašuje, že na věcném daru nevážnou žádná práva třetích osob.

3. Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav věcného daru znám a že jej v tomto stavu přejímá 
do svého vlastnictví.

ČI. lil
1. Obdarovaný se stává vlastníkem věcného daru dnem převzetí daru.

2. O převzetí věcného daru bude sepsán předávací protokol.

ČI. IV
1. Obdarovaný se zavazuje věcný dar po dobu 3 let nepřevést na třetí osobu.
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2. Obdarovaný se dále zavazuje věcný dar využít zejména v rámci území Kraje Vysočina 
v rámci krizových situací Kraje Vysočina či jeho zřizovaných organizací.

3. Obdarovaný prohlašuje, že byl seznámen s funkčními vlastnostmi daru. V případě vady 
věcného daru dárce informoval obdarovaného o právu uplatnění záruky z vad věcného 
daru na základě dokladů uvedených v ČI. I této smlouvy, přičemž obdarovaný může tato 
práva uplatnit prostřednictvim reklamace movité věci.

ČI. V
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.

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 na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 1.12. 2020 
a o poskytnutí daru bylo rozhodnuto usnesením č 0491/07/2020/ZK.

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

11, 12. 2020 •22. 12. 1020
V Jihlavě dne V Jihlavě dne

/"

Z

plk. Mgr. Jiří Němec 
ředitel HZS Kraje Vysočina

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman Kraje Vysočina
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