
**39 og** 
K25

Kraj Vysocí na KUJIP01HPTI4

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

ID 003028.0024

I. Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen „dárce“)

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
Sberbank CZ, a.s.
4050004999/6800 

a

TJ Sokol Želiv, z.s.
se sídlem:
IČO:
zastoupena:
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen „obdarovaný“)

č.p. 207, 394 44 Želiv 
68550189
Jaroslavem Humešem, předsedou 
Česká spořitelna, a.s. 
0621480369/0800

II.
Prohlášení dárce

Záměrem dárce je motivovat (finančně podpořit) žadatele k vypracování projektové žádosti do 
výzvy 11/2021 Regiony 2021.

III.
Předmět smlouvy

1. Dárce poukazuje obdarovanému finanční prostředky ve výši 5 000 Kč (dále jen „dar“).
2. Obdarovaný dar přijímá.

IV.
Převod daru

1. Peněžní dar bude zaslán na účet obdarovaného uvedený včl. I. této smlouvy, a to 
nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy.

2. Pokud nebude dar v této lhůtě poukázán, je oprávněn obdarovaný od této smlouvy 
odstoupit.

V. Závěrečná ustanovení
1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru dárce obdarovaný výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2. Veškeré ostatní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi dárcem a obdarovaným se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
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3. Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení a každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena z jejich 
svobodné vůle a že žádných z nich ji neuzavíral za nápadně nevýhodných podmínek nebo 
v tísni.

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě, jinak jsou 
neplatné.

5. O poskytnutí daru dle této smlouvy bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne 
21.9. 2021 usnesením č. 1621/27/2021/RK.

V Jihlavě dne 2 2 09. 2021 

za dárce:

27%7. aap--......... . 
67,44224/ {.. —“d, ... y.%.....................

RNDr. Jan Břížďala
člen Rady Ktaje-Yysočina i

p 45 4, i
KrAjVysocand |
Mjwa 1882/57, 596 01 Jita |

za obdarovaného:
2 Z 09. 2021
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