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

stran ve smyslu § 2055 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(ÍD 003021.0010)
H ?

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídiem; Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje 
(dále jen “Dárce”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Česká astronomická společnost
Se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov 
IČO: 00444537
zastoupena: Prof. RNDr. Petrem Heinzelem, DrSc. 
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2800452469/2010 
(dále jen „Obdarovaný")

ČI. 2

1) Dárce daruje částku 10 600 Kč, slovy: deset tisíc šestset korun českých (dále jen 
,,dar“), Obdarovanému a Obdarovaný tento dar přijímá. Dárce se zavazuje převést dar 
na účet Obdarovaného do 30 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 Čí. 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.

ČI. 4
Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z účtu Dárce ve prospěch účtu
Obdarovaného.
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ČI. 5

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. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí 
Dárce.

7) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí finančního daru 
ze dne 6. 4. 2021.

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20, 4. 2021 
usnesením č. 0712/13/2021/RK.

V Jihlavě dne 1 2 05, 2021

RNDr./an BpíÉfala
člen rady kféje/

-s

dne
9. f . Wi ,?

jP'

Prof. RNDr. Petr Heinzel, Dr0c. 
předseda /

Česká astronomická společnost
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Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601
IHIIIIIIII
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KUJI 28927/2021

| Průvodka doručeného digitálního dokumentu - datová zpráva
[odesílatel ei, podání: česká astronomická společnost, Fricova 298, 25165 Qndřejov

10 DS odesílatele: gre3mxr
Datum podáni: [30.03,2021 16:40:13

Věc: Žádost o podporu Astronomické olympiády ve školním roce 2020/21

Seznam ef. souborů: zadost„AO „Vysocí na_2021 ,pdf
[Počet příloh dokumentu: 0
Příjemce/zpracovatel podáni; Podatelna a Výpravna
Do schránky: Kraj Vysočina
Zpracoval: škrdlová Zuzana, Refo„POD,VYP

Identifikátor ei. podání: KUJIGC2GPC35
Předměte!, podání: Žádost o podporu Astronomické olympiády ve školním roce 2020/21

Datum doručeni ei. podání: 30.03,2021 16:40:13

: Datum zpracování el. podání: 31.03.2021 07:32:12 I

Výsledek zpracování el. podání: podáni přijato
Přiděleno útvaru MV; Odbor školství

Podáním je dokument obsažený ve zprávě.
Informace o uznávaném elektronickém podpisu / kvalifikovaném Časovém razítku
Datová zpráva dsJS90208578,zřo
Uznávaný elektronický podpis; ANO
Výsledek ověrení-vnitmí Časové razítko; Platný

| Podrobnosti ověřeni: OK
[ Datum ověřeni: 3103.2021 07:32:12
j Držitel použitého certifikátu: CZ;PostSignum TSA - TSU 6,Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do: 14.09.2020 12:55:07-23.10.2026 12:55:07
Výsledek ověřeni podpis a vnitřní časové razítko: Platný
Podrobnosti ověření; OK
Datum ověření: 3103.2021 07:32:12
Držíte! použitého certifikátu: GZJnformační systém datových schránek - produkční prostředí;MínÍsíerstvo

vnitra České republiky; ondrej. menousek@mvcr.cz
Platnost použitého certifikátu od-do: 21 08 2020 09:43:02 10.09.2021 09:43:02
Výsledek ověření-vnitřní časové razítko: Neplatný
Podrobnosti ověření; Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby

platnosti certifikátu
Datum ověření: 3103.2021 07:32:12
Držitel použitého certifikátu: CZ;PostSignum TSA - TSU 5;Česká pošta, s,p ;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do: 14.,09.2020 12:54:28 - 23,10.2026 12:54:28
Dokument zad ost_A OJVysoc ma_2021 ,pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE



Česká astronomická společnost
Česká astronomická společnost, Fricova 298, 251 65,Ortdřejov 

tiri: http://www,astro.cz email: cas.@3tsifo,cz

Ústřední komise astronomické olympiády: url htip://olympiac!a.astro.cz , email: oiympiada@astro.cz

ing. Karolina Smetanová 
odděleni mládeže a sportu 
odbor školství, mládeže a sportu 
tel.: +420 564 602 942
e-mail: Smetá nova, K@kr-vvsocina.cz 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57,
587 33 Jihlava

Vyřizuje: fwlgr Lenka Soumarová, soumarova@pianetum,cz. 803 759 280
Praha 29,03.2021

Žádost o podporu Astronomické olympiády ve školním roce 2020/21

Vážená paní inženýrko,

na 2ákladě telefonické domluvy žádáme o podporu na organizací krajského kola 
Astronomické olympiády v kraji Vysočina v celkové výší 10 SG0,~ Kč. Z této částky bude 
1 BOO,- Kč použito na věcné odměny pro účastníky. Prezentací kraje (m.j. logo na 
webových stránkách a uvedení ve zprávě) zajistíme.

Děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S pozdravem 

Dr.-íng. Jan Kožuáko
předseda Ústřední komise astronomické olympiády

IČO 00444537___________ ______ bankovní spojení: 2800452469/ 20H)
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