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Kraj Vysocma
Dohoda o převzetí závazků ze Smlouvy o poskytnutí dotace 

PR02737.2577 (dále jen „Dohoda")

či. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem:

IČO:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jen “Kraj”) 

a

Jaroslav Čeloud

adresa:

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jen “Příjemce”)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

70890749

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 

Mgr. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana 

Sberbank CZ, a.s.

4200056090/6800

Krahulčí 130, 588 56 Krahulci 

25. 3. 1963 

Česká spořitelna, a.s. 

000000-0333544073/0800

a

Jméno a příjmení: 

adresa:

datum narození:

Marcela Čeloudová

Březinova 3681/52, 586 01 Jihlava 

7. 12. 1987
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(dále jen “Nový příjemce”)

ČI. 2

Předmět Dohody

1. Mezi Krajem a Původním příjemcem byla dne 17. 4. 2020 uzavřena Smlouva o 
poskytnutí dotace PR02737.2577 (dále jen „Smlouva*1). Předmětem Smlouvy bylo 
poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 (dále jen „Dotace*1), a to 
dle Žádosti podané Původním příjemcem, která tvoří přílohu Smlouvy.

2. Původní příjemce převedl na Nového příjemce celý svůj podíl na nemovitém majetku: 
pozemku pare. č. st. 222, o výměře 493 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 130, 
vše zapsáno na LV č. 186, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální 
pracoviště Jihlava, katastrální území Krahulčí u Telče, a to na základě usnesení 
Okresního soudu v Jihlavě o vypořádání SJM a o dědictví, č. j.: 26 D 739/2020-85 ze 
dne 27. 1. 2021 s právními účinky zápisu ke dni 28. 1. 2021. Součástí převáděných 
nemovitostí, bude nový zdroj tepla, na jehož pořízení bude poskytnuta dotace na 
základě Smlouvy specifikované v čl. 2 odst. 1 této Dohody.

3. Předmětem této Dohody je převod veškerých právních povinností a závazků, 
vyplývajících ze Smlouvy z Původního příjemce na Nového příjemce.

4. Kraj souhlasí s převodem veškerých právních povinností a závazků
ze Smlouvy z Původního příjemce na Nového příjemce.

5. Původní příjemce převádí veškeré právní povinnosti a závazky ze Smlouvy 
na Nového příjemce.

6. Nový příjemce prohlašuje, že přebírá veškeré právní povinnosti a závazky Původního 
příjemce, vyplývající ze Smlouvy, zejména pak povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 2, v 
čl. 8 písmeno f) - h), v čl. 9 a čl. 10 Smlouvy. Nový příjemce prohlašuje, že se 
s obsahem Smlouvy seznámil, s jejím obsahem výslovně souhlasí a potvrzuje, že mu 
Smlouva spolu s doklady specifikovanými v čl. 8 písmeno g) Smlouvy byly Původním 
příjemcem předány nejpozději v den podpisu této Dohody.

Čl. 3
Závěrečná ujednání

1. Strany prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy.

2. Vztahy touto Dohodou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení.
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4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Původní příjemce i Nový příjemce 
výslovně prohlašují, že jsou s touto skutečností obeznámeni a souhlasí se 
zveřejněním textu této Dohody, včetně podpisů, v rozsahu a za podmínek

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb.t o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech stran 
Dohody a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

7. Tato Dohoda byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 6. 4. 2021 a o 
jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č, 0631/11/2021/RK.

dne
28. 04. 202!

V Jihlavě dne...................................
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Marcela Čeloudová
Nový příjemce
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Mgr. Hana Hajnová^ 
náměstkyně hejtmana

V dne

Jaroslav Čeloud
Původní příjemce
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