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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 003021.0013)

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

Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola
Se sídlem: Kněžice 109, 675 29 Kněžice
IČO: 25557475
zastoupena: RNDr. Jozefem Zetěkem, ředitelem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1466732339/0800

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 podepsaný 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 1. 10. 2021.

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 19. 10. 2021 
usnesením č. 1768/30/2021/RK.

1 5. 11. 2021
V Jihlavě dne........... ....................

•..... s?azg-* •' ý..........
RMBnJan Břížďala

ysocma
7S7, SSS OIJMíw

..22.*/... dne

RNDr. Jozef Zetěk 
ředíte!

Chaloupky O.p.s, 
a lesní mateřská škola ' 

č.p. 109, 675 29 Kněžice
IČO, 25557475 - www,chaloupky.cz
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Kraj Vysočina
Historie

Dokumentu KUJIKP4TNJ

Č.j. / akt značka :
Odesilatel:

, •*»,‘ .i L- . -*‘ । : . 'Věc- :■
Věc podrobně :

KUJ! 84122/2021
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FW: prosba o pomoc $ financováním ekologické olympiády
From: Martin Kříž [martin. kriz@chaloupky cz)
Sent: Friday, October 1.2021 10:27 AM ' '
To: Břížďala Jan RNDr. [Brizdala.J@kr-vysocina.cz]
Subject: prosba o pomoc s financováním ekologické olympiády

dobrý den pane kolego,

posilám v
PisemnostTyp dokumentu:

Poř. i Popis změny Datum změny
č. i Poznámka Změnu provedl
1 •Registrace doručeného dokumentu 04.10.2021 10.30:25

Čechová Kristýna, REFO OSH- 
KH

2 Datum a čas doručení dokumentu byl zadán obsluhou odlišný od aktuálního Času.
Datum zápisu do systému: 04.10.2021 10.30:25 Datum podání zadaný obsluhou '
04.10.2021 10:25:23 :

04.10.2021 10:30:25
Čechová Kristýna, REFO OSH- 

KH "
3 Zaevidovni dokumentu do SSL. 04 10.2021 10:30:25

Čechová Kristýna. REFO OSH- 
KH

4 : Přiřazeni přílohy k dokladu/dokumentu 04.10.2021 10:30:26
1 Cechová Kristýna, REFO_OSH. 

KH
5 Možení el. obrazu/pilohy k dokladu/dokumentu

: dopís_Břížďala.pdf
04.10.2021 10.30:28

Čechová Kristýna, REFO OSH. 
KH ~

6 Nastavení příznaků platné či pracovní verze el. dokumentu. 
dopís_Břižďala.pdf verze: 1 platná archivovat

04.10.2021 10:30:29
Čechová Kristýna, REFO_OSH-

KH
7 Voženi el. obrazu/přilohy k dokladu/dokumentu 

telo.txt
04.10.2021 10:30:29

Čechová Kristýna. REFO_OSH. 
KH

8 ' Nastavení příznaků platné či pracovní verze el dokumentu, 
telo.txt verze: 1 platná archivovat

: ....

04.10.2021 10:30:29
Čechová Kristýna, REFO_OSH-

KH
9 Založení ČJ: >KUN 84122/2021 < pro dokument: >KUJIXP1J4TNJ<

T

04.10.2021 10:30:29
Čechová Kristýna, REFO OSH- 

KH
10 Zobrazení detailu dokumentu/dokladu.

Detail dokumentu byl zobrazen
!

04.10.2021 10:30:32
Čechová Kristýna. REFO OSH. 

KH
11 Zobrazeni elektronického obrazu dokladu/dokumentu

Telo.txt
04.10,2021 10:30:55 _

Čechová Kristýna, REFO OSH*
.... KH . ... -

12 Oprava evidenčních údajů podání a doručení dokumentu. 04,10.2021 10:35:17 ... ....
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Cechová Kristýna, REFO_OSH- 
KH

13 Oprava evidenčních položek dokumentu. : 04.10.2021 10:35:17
Čechová Kristýna. REFO_OSH. 

KH
■14 Zobrazeni detailu dokumentu/dokladu 

Detail dokumentu byl zobrazen.
04.10.2021 10:40:04

. Smetanová Karolina Ing., 
REFO_OŠMS-MS

15 Zobrazení elektronické přílohy dokladu/dokumentu 
dopis_Břížďala.pdf .

04,10.2021 10:40:19
' Smetanová Karolina Ing.,
■ REFO_OMS-MS

16 Zobrazeni detailu dokumentu/dokladu.
Detail dokumentu byl zobrazen.

■ 04.10.2021 10:42:34
Němcová Kateřina, SEK_OSMS- 

MS
17 Zobrazeni detailu dokumentu/dokladu.

Detail dokumentu byl zobrazen.
04.10.2021 10:42:36

Němcová Kateřina, SEK OMS.
MS “
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CHALOUPKY
ÚLlat ti přspok

RNDr. Jan Břížďala

Radní pro oblast školství Kraje Vysočina Kněžice 1.10. 2021

Věc: žádost o finanční příspěvek na krajské kolo Ekologické olympiády pro Kraj Vysočina

Vážený pane radní,

dovoluji si Vás touto cestou požádat o příspěvek na krajské kolo Ekologické olympiády, které proběhne 
v termínu 10. - 12. 11. 2021 v Kališti u Humpolce. Jde o třídenní akci pro tříčlenné týmy ze středních 
školy z Kraje Vysočina. Součásti krajského kola jsou testy, poznavačky, praktické i teoretické úkoly, 
celodenní výzkumný úkol, exkurze a přednášky. Letošní celostátní téma je obnova krajiny a u nás bude 
olympiáda zaměřena na obnovu lesa. Očekáváme cca 45 účastníků z 10 - 12 středních škol Vítězné 
družstvo z kraje postupuje do národního kola, které v tomto školním roce proběhne v Jihočeském kraji.

Každoročně bojujeme s financováním olympiády. Z ústředí Českého svazu ochránců přírody, která 
olympiádu pořádá (www.ekolympiada.q), dostáváme díky projektům 15 000,- Kč a něco vybereme 
přímo od účastníků (na stravu). Od kraje jsme dostávali na krajské kolo ekologické olympiády 20 000,- 
Kč, které společně s příspěvkem ČSOP pokrývají ubytování, odborníky, ceny, materiál, dopravu.

Žádáme tímto tedy o částku 20 000,- jak bylo v posledních letech obvyklé. A jsme schopní výdaje 
doložit stejně jako u dotací na krajské a celostátní soutěže v minulých letech.

Ekologickou olympiádu pořádáme pro Kraj už 15 let, jsme součástí celostátní rady EO, máme za sebou 
i tři Národní kola na Chaloupkách. To poslední loňské s tématem Kvalita ovzduší, vody a půdy probíhalo 
ve spolupráci s Karlovou univerzitou, katedrou životního prostředí. Na letošní téma obnovy lesů 
bychom řádí spolupracovali s Lesy města Jihlavy a taky Mendelovou univerzitou v Brně.

Chaloupky o.p.s., 
s lesni 
mateká kola

č.p. *6, 075 22 Mnzicé 
2535 7-125

Zapsana ite zejsthiku obecn 
05 pešnýe h $ 20 "osh 

veneht ( ras* sudu 
v Bme, odd O. Moka PM

Děkujeme a v případě dotazů se na mě neváhejte obrátit

Chaloupky o.p.s. g 
a lesní mateřská škola

-2 č.p, 109, 675 29 Kněžice
IČO: 25557475 • www.chaloupky.ca

Ing. Martin Kříž, Chaloupky o.p.s.
Programový ředitel
Tel: 775 740 221, e-mail; martin.kriz@chaloupky.cz


