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

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

(ID 003021.0008)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
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

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800

a

Mensa České republiky
Se sídlem: Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 
IČO: 45248591
zastoupena: Ing. Zuzana Poláková, na základě plné moci
(dále jen “Příjemce")
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2401326174/2010 
(dále jen „Obdarovaný11)

Či. 2

1) Dárce daruje částku 20 000 Kč, slovy: dvacet tisíc 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 pojdepsaný doručen 
na adresu Dárce uvedenou v Či. 1 této smlouvy v termínu podle ČI. 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

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. 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 10. 2. 2021.

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 13.4. 2021 
usnesením č. 0655/12/2021/RK.

V Jihlavě dne 05. 05. 2021

RNDr, dan Břížďala 
člen raáy kraje ^ ^

Ing. Zuzana Poláková 
Koordinátorka Logické olympiády
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Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58801

i
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V Praze dne 24, 11. 2019

Plná moc

Zmocníte!: Mensa České republiky, Španielova 1111/19,183 00, PrahaS- Řepy 

IČ; 45248591 zastoupená

Martinem Sedláčkem, nar. 22, 11. 1968, bytem Dunajská 486/22, Praha 10,104 00 
předsedou Mensy České republiky

a

Mgr, Petrem Mazalem, nar. 20. 1. 1967, bytem U Cihelny 857, Jevíčko, 569 43 
1. místopředsedou Mensy České republiky

Zmocněnec; Ing, Zuzana Poláková, nar. 27. 3. 1970, bytem Koíerovská 1031, Praha 5,155 00 
koordinátorka Logické olympiády

Zmocnitel dává tímto pinou moc zmocněnci k samostatnému podepisováni žádostí o dotace a 
gfanty a vyúčtování dotací a grantů za Mensu České republiky, dále pak podpis smluv na dotace 
a granty s omezením výše částky do 50 000,- Kč a to vše pSasovýn^omezenim od 24. 11.2019
do 30, 08, 2021,

Zmocnitel:
( i

^Martin Sedlaček

předseda

/L /
Mgr, Petr Mazal 

1.místopředseda

Výše uvedené zmocnění přijímám;

Ing, Zuzana Poláková 

koordinátorka Logické olympiády
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RNDr, Jan Břížďala
radní Kraje Vysočina pro oblast školství V Praze dne 9. 2. 2021

Žádost o finanční příspěvek pro Logickou olympiádu 2021

Vážený pane,

dovoluji sí Vás tímto požádat o finanční příspěvek pro Logickou olympiádu 2021. Tato 
soutěž je určena dětem a mládeži z celé České republiky a navazuje na třináct úspěšných 
předchozích celorepublikových ročníků,

V letošním roce Kraj Vysočina nevypsa! tradiční dotační titul „Postupové soutěže a přehlídky 
pro děti a mládež." Je vypsaný pouze dotační titul „Sportujeme a volný čas", kde jsou 
oprávněnými žadateli pouze organizace sídlící v Kraji Vysočina. Mensa ČR, která soutěž 
organizuje, sídlí v Praze.

Mensa ČR je neziskovou organizací, založenou výhradně na dobrovolné práci, avšak 
organizace takto rozsáhlé soutěže s sebou přináší i takové činnosti, na které pouhá 
dobrovolná činnost nestačí. Proto velmi vítáme jakoukoli pomoc a vážíme šíjí. Každoročně 
Kraj Vysočina patřil k partnerům soutěže. Rádi bychom požádali o příspěvek ve výší 
20 000 Kč, který by by) použit na organizaci soutěže, zajištění krajského kola pro děti z Kraje 
Vysočina, a to především na zakoupení věcných darů jako cen pro nejůspěšnější řešitele 
krajského kola.

Do soutěže se v roce 2020 zaregistrovalo 63 770 soutěžících z 3 143 škol z celé České 
republiky. V Kraji Vysočina se soutěže účastnilo 3 425 soutěžících, V krajském kole, které se 
konalo vzhledem k epidemiologické situace on-line, soutěžilo v roce 2020 celkem 
180 semifinalistů ze tří věkových kategorií. Výsledky krajského kola, všichni postoupili do 
celostátního finále:

Výsledky krajského kola v kategorii A (3. - 5 . tř. ZŠ)

1. Vítek Kryštof ZŠ, Seifertova 5, Jihlava

2, Kožichová Kristýna ZŠ, Osvobození 1881, Pelhřimov

3, Pešková Eliška ZŠ, Hradská 894, Humpolec

4. Dvořáková Magdalena ZŠ, Seifertova 5. Jihlava

5. Dostál Martin ZŠ, Smetanova 745, Chotě boř

Výsledky krajského kola v kategorii B (2.st. Zš + víceletá gymnázia) 

1. Vítek Matyáš ZŠ, Seifertova 5, Jihlava
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2, Kožichová Karolína ZŠ, Osvobození 1881, Pelhřimov

3. Doležálek Max Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 837, Chotě boř

4. Halabala Oldřich ZŠ, Sadová 579, Velká Bíteš

5, Studená Simona ZŠ, Husova 579, Náměšť nad Oslavou

Výsledky krajského kola v kategorii C (SŠ)

AU Vítková Denisa. SŠ SCMSD, Hradská 276, Humpolec

2, Havelka Matěj Gymnázium a SOŠ, Tyršova 365, Moravské Budějovice

3- Studený Adam Gymnázium, Masarykovo náměstí 9, Třebíč

4, Koudelová Silvie Gymnázium, Neumannova 2, Ždár nad Sázavou

5. Ság! Matěj Gymnázium, Jana Masaryka 1, Jihlava

Soutěž probíhá ve třech kolech. Naším cílem je zpřístupnit soutěž co největšímu počtu dětí a 
studentů, a proto základní kolo opět proběhne on-line - soutěžící se mohou připojit ve škole, 
doma, v knihovnách, zkrátka kdekoli. Krajské kolo pro 150 nejlepších soutěžících z Kraje 
Vysočina připravujeme na pátek 5. listopadu 2021, Pokud epidemiologická situace dovolí, 
kolo proběhne prezenčně případně on-line stejně jako v roce 2020.

Nej úspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 29, 
listopadu 2021 v Míčovně Pražského hradu, pokud epidemiologická situace dovolí. 
Případně finále proběhne v jiné formě, v roce 2020 proběhlo rozdělené, soutěžící soutěžili 
v malých skupinách ve všech 14 krajích.

Věřím, že stejně jako v minulém roce bude soutěž pro děti a studenty nejen příjemným 
zpestřením školního roku, ale také malou výzvou. Více informací o soutěži naleznete 
na wywvloqickaolvmpiada.cz.

V případě jakýchkoli dotazů se na mne prosím neváhejte obrátit, velmi ráda je zodpovím.

S pozdravem a přáním hezkého dne

/

//

Ing. Zuzana Poláková 
koordinátorka Logické olympiády 
zuzana.poiakova@mensa.cz 
770 177 928



Logická olympiáda 2021 - Kraj Vysočina

Položkový rozpočet

Náklady na činnost/projekt Celkem

Věcné ceny pro nej lepší soutěžící 15000
Poštovné 1000
Správa, komunikace, administrativa, databáze 
soutěžících, koordinace a organizace 4000

Celkem 20000


