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DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.t občanského zákoníku
ID 003044.0012

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmana

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749

(dále jen „dárce“

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Pelhřimov
se sídlem: Na Obci 1669, 393 01 Pelhřimov
zastoupen: Ing. PETREM JELÍNKEM, předsedou a JANOU ZEMANOVOU,

IČO:
tajemnicí 
00433349

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 115-1028560207/0100

(dále jen „obdarovaný“);
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“

ČI. I
Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 30 000,- Kč (dále jen „dar“) 
a obdarovaný tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá.

ČI. II
1) Dárce prohlašuje, že na daru uvedeném v ČL I nevážnou žádná práva třetích osob.

2) Dárce zašle dar obdarovanému do 30 dnů od účinnosti smlouvy na bankovní účet 
obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. Ill
1) Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z bankovního účtu dárce 

ve prospěch bankovního účtu obdarovaného.

2) Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce.
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ČI. IV
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 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. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce.

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

6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - vlastní žádost.

7) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 18. 05. 2021 usnesením 
č. 0850/16/2021/RK.

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

V. NNnwMMMMi.. dne .A...... V Jihlavě dne a os. 2021

Územní sdružení
Za obdarovanéheského zahrádkářského svazu

Pelhrimov
ev. č. 204000, IČ 00433349

'Na Obci 1669, 393 01 Pelhřimov

—d—U_24 
"Ing. PETR JELÍNEK 

předseda

dkg . t,/w,C.

JANA ZEMANOVÁ 
tajemník

Ing. Lukáš Vlček 
náměstek hejtmana
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Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Palhřimov

Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57

ing. Jitka Meruňková, Bc.

587 33 Jihlava

Věc: Žádost o peněžní dar

Pelhřimov dne 17. března 2021

í KRN VyOCNA • 

255 1$-03- 221, ‘1 

i2i.i i í .2,p?kt:
i V ;

Žádáme tímto o peněžní dar ve výši 30 000 Kč na spolkovou činnost.

Příjemce:

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Pelhřimov
Na Obci 1662, 393 01 Pelhřimov
IčO 00433349

Poskytnutý dar, prosíme, zašlete na naše číslo účtu: 
115-1028560207/100 u Komerční banky.

Děkujeme za podporu, které se nám od Kraje Vysočina dostává.

Ing, Petr Jelínek 
předseda

Jana Zemanová 
tajemník

zerini sdxužem 
čekéno zahrádhářsheho *Vze 

Peihřimov
ev. Ir. 2191000, IČ 04.3: : ■ 

Na 0 bei 669, 393 01. Peii


