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Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi společností DEL a.s. a Zdravotnickou záchrannou službou 
Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru ve 
výši 60 000 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na 
zasedání dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 





Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi společností BIONA JERSÍN, s.r.o., a Zdravotnickou 
záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je 
poskytnutí peněžního daru ve výši 20 000 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením 
Rady Kraje Vysočina na zasedání dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 





Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi obcí Ondřejov a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje 
Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru ve výši 
20 000 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání 
dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 





Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi městysem Nová Cerekev a Zdravotnickou záchrannou 
službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního 
daru ve výši 11 000 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina 
na zasedání dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 





Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi obcí Nové Dvory a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje 
Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru ve výši 
8 000 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání 
dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 





Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi městysem Božejov a Zdravotnickou záchrannou službou 
Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru ve 
výši 7 000 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na 
zasedání dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 





Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi obcí Rynárec a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje 
Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru ve výši 
6 000 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání 
dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 





Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi obcí Ústrašín a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje 
Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru ve výši 
3 000 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání 
dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 





Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi fyzickou podnikající osobou Roman Straka a Zdravotnickou 
záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je 
poskytnutí peněžního daru ve výši 2 000 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením 
Rady Kraje Vysočina na zasedání dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 





Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi obcí Libkova Voda a Zdravotnickou záchrannou službou 
Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru ve 
výši 2 000 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na 
zasedání dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 





Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi obcí Mezná a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje 
Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru ve výši 
1 400 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání 
dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 









Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Zdravotnickou záchrannou 
službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku 
ve výši 100 000,- Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina 
na zasedání dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 





Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi Svazkem obcí Haberska a Zdravotnickou záchrannou 
službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí přístroje 
LUCAS v hodnotě 368 445,- Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje 
Vysočina na zasedání dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 







Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi společností Kapitol pojišťovací a finanční poradenství a.s. a 
Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž 
předmětem je poskytnutí věcných darů v podobě 300 ks hraček Kryštůfek v celkové hodnotě 
75 600 Kč,- vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na 
zasedání dne 22. 4. 2014, č. ……../14/2014/RK.  

 




