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DAROVACÍ SMLOUVA 7t//A
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 003084.0003)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: 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

Kamínek Jihlava, z.s.
Se sídlem: Březinova 31, 586 01 Jihlava
IČO: 68728514
zastoupena: Alenou Hotařovou, předsedkyní
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 215359889/0300
(dále jen „Obdarovaný“)

ČL 2

1) Dárce daruje částku 20 000 Kč, slovy: dvacettisíc 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 ČL 2 odst. 2 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dar nevznikne.

ČL3
. ■ ■. ,,,1

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

2) Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav daru'znám.

ČL 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 jejích 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 29. 11, 2021.

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 7. 12. 2021 
usnesením č. 2126/36/2021/RK.

15 12. 2021

V Jihlavě dne ................................

Mswa 1882/57, 54601 gh’asaa

v ý ( hlorre fl. Lo2/

Alena Hutařová 
předsedkyně

Kamínek Jihlava, z s
Brezmova31,jihlava

. . .  IC: 68728514
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Kamínek Jihlava, zapsaný spolek

Březinova 31.586 01 Jihlava

IČ: 68728514. telefon: 567 333 644

Cisto účtu: 215 359 889 / 0300 Poštovní spořitelna

KUJIP1JNHB7

Krajský úřad kraje Vysočina

Ing. Karolina Smetanová

Odbor škosti mldele á sportu

Zižkoxa 1852/57 

586 01 Jihlava

Věc: Podporu \7dčlávacich pobytu pro žák) základních škol

Na základě informace o zrušeni soutěže .Podpora v zdělav acich pobyt pro žáky základnich 
škol" se na Vás obracíme s ádosti o poskytnuti individuálního daru ve výši 20 000,-Kč na 
pokryti nákladu na námi organizo aný pobyt. Celkove náklad na pobyt činily 76 386 Kč.

Pobyl pod názvem „Tradice české republiky" se uskutečnil ve dnech 1. až 3- října 2021 • Řasné 
u lelče. Zúčastnilo se jej celkem 24 žáku s těžkým zdravotnim postižením z naší školy. Spolu 
s nimi se pobytu účastnili i jejich rodiče a souro/enci Program pobytu zajišťovali pedagogové 
Základni školy speciální a Praktické školy Jihlava Licastníci sí mohli vyzkoušel různé tradice, 
zárox eň se dozv dli. co tradice predst uje. proč se del a ke kierému období v kalendáři patii. 
Důraz byl kladen na pochopeni smyslu tradice, proč je důležité je /achovávat a předávat dál.
Součástí x ikendovcho poby tu by lo kulturni předstan eni div adelni pohádky. kde sí žáci 
osVojovali základy společenského chovni
Včdomosti z oblasti přirodovčdy sí žací prohlubovali pří sledováni programu Ky nologickho 
spolku Polné. Agility show / a psovod ú Policie C R.
Odpoledne probíhala muzikoterapie. při veerim vystoupeni kapely si žáci procvičovali známé 
i méně známe písničky.
Společné bubnování žáku posilovalo jejich /ájemnů x /tahy . spoluprací a nanvo/ovaloy 
psy chicke ux olnní

Pobyt měl inovativni charakterabyl naplněn také spono v n i 1 n i aktivit am i žá k u (luko s I ře Iba. 
hod na cil. vycházky do okolí).

Předem Vám dekujeme za posouzeni naší zadosti. S pozdravem

Kamínek Jihlava, z. s. 
Březinova 31 Jihlava 

1Č: 68728514

Alena I lutařová

Statutárnizástupce(predsed ky ně) 

K amin ck J ihla v a. zap san ý spo lek


