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DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl, zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku
ID 003044.0011

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 Jihlava
se sídlem: Vrchlického 2078/12, 586 01 Jihlava
zastoupen: JOSEFEM BENDOU, předsedou a Ing. KVĚTOSLAVOU SERVÍTOVOU,

IČO:
tajemnicí
00433802

bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 1465070329/0800

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

ČIJ
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 ČI. 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.

dne V Jihlavě dne.............
1 £ 06., 2021

Za obdarovaného Za dárce
Ath,eVe

av č. 607 IČ: 00433802 
Vrchlekého 12, hlava $8601

JOSEF BENDA 
předseda

Ing. Lukáš Vlček 
náměstek hejtmana

Ing. KVĚTOSLAVA SERVÍTOVÁ 
tajemnice
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Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
587 56 Jihlava

Věc: Žádost o finanční dar

Žádáme Unito o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč na podporu Územního sdru 
Českého zahrádkarského svazu Jihlava v oblasti materiálového vybaveni a na podporu 
činnosti zahrádkářů v okrese Jihlava.

Číslo účtu: 1465070329/ 0800

IČO: 00433802

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

V Jihlavě 31.3.2021

- ) ■
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Předseda Územního sdružení ČZS Jihlava
Josef Benda

8 // '

Tajemník Územního sdruženi ČZS Jihlava 
Ing. Květoslava Servitov

. . Uzemní sdružení
Česhého zahrádkářského sva2u 

Jihlava '
€v. č 60“ IČ: 00433802

Krcilického 12, Ji hlava 586 oi


