
 

 
 

Darovací smlouva 

Českomoravský štěrk, a.s. 

společnost se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2389 

IČO: 25502247 

DIČ: CZ25502247 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 5050013056/5500 

zastoupená Ing. Karlem Lorkem, členem představenstva 

(dále jen „dárce“) 

a 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 

IČO: 00090450 

bankovní spojení: Komerční banka, 18330681/0100 

zastoupená Ing. Janem Míkou, ředitelem 

(dále jen „obdarovaný“) 

uzavírají následující darovací smlouvu: 

1. Touto smlouvou se dárce zavazuje poskytnout obdarovanému peněžní dar ve výši 

1.000.000,- Kč. Obdarovaný poskytnutý dar přijímá. 

2. Dar je poskytnut na ekologické účely, a to konkrétně na opravu povrchu a zesílení stávající 

vozovky (povrchová úprava silnice III/11244 v úseku km 4,775-5,670), čímž dojde ke 

snížení hlučnosti, přičemž tato oprava bude provedena v rámci stavby III/11244 lom 

Nemojov – křiž. III/11246 dle projektu vypracovaného společností WAY project s.r.o., se 

sídlem Jarošovská 1126, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 63906601. Obdarovaný se 

zavazuje dar k tomuto účelu použít a na žádost dárce je povinen toto prokázat písemnými 

dokumenty. 

3. Obdarovaný se zavazuje použít dar nejpozději do 30. 6. 2015, přičemž pokud dar nepoužije 

vůbec nebo jej použije jen z části, tak je povinen do 10 dnů po uplynutí doby stanovené na 

použití daru dar, resp. nepoužitou část daru, dárci vrátit. 

4. Nebude-li dar použit podle bodu 2 výše, je obdarovaný povinen dar neprodleně dárci vrátit. 

5. Dar bude poskytnut do 30 dní od účinnosti této smlouvy. 

6. Peněžní dar bude bezhotovostně převeden na účet obdarovaného. 

7. Darovací smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dárce i obdarovaný obdrží 

po dvou výtiscích. 

8. Tuto smlouvu je možné měnit pouze ujednáními v písemné formě. 
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9. K nabytí daru dle této smlouvy udělil zřizovatel obdarovaného Kraj Vysočina předchozí 

písemný souhlas, a to dne _________ usnesením č. _____________. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V dne V dne 

    

Za dárce: Za obdarovaného: 

  

  

  

Ing. Karel Lorek Ing. Jan Míka 

člen představenstva ředitel 

 




