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DAROVACÍ SMLOUVA

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

1D:003058.0001

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.,
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „dárce“)

Jihomoravský kraj
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
zastoupen: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-7188260227/0100
(dále jen „obdarovaný“)

ČI. I

Dárce daruje částku 10 000 000 Kč (slovy deset milionů korun českých) (dále jen „dar“) 
obdarovanému a obdarovaný tuto částku do svého výlučného vlastnictví přijímá.

ČI. II

1) Dárce prohlašuje, že daru nevážnou žádná práva třetích osob.

2) Obdarovaný prohlašuje, že dar použije na obnovu území, které bylo zasaženo ničivým 
tornádem, silnými bouřemi a krupobitím.

ČI. Ill

Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z účtu dárce ve prospěch účtu 
obdarovaného. % =
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ČI. IV ’ eb ‘ii ■

1) O poskytnutí daru podle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
5. července 2021 usnesením č. 0314/05/2021/ZK.

2) Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
O nabytí daru rozhodla Rada Jihomoravského kraje Jihomoravského kraje v souladu 
s ustanovením § 59 odst 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, na své .R28. schůzi konané dne 72.10 
usnesením č. 1946/21/28
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3) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, Z nichž jedno je určeno pro dárce 
a jedno pro obdarovaného.

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

5) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

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

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

8) Obdarovaný výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v informačním systému veřejné správy 
- Registru smluv zajistí dárce.

V Jihlavě, dne..... 1.6.. 07.. 2021 V Brně, dne.......... . .......

Za dárce: Za obdarovaného:

Igr. Vítězslav Schrek, MBA 
lejtman kraje Vysočina

Knj Vysoang 52

Mgr. Jar Grolich 
hejtmanWihomoravského kraje
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