
Darovací smlouva
podle § 2055 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená mezi:

Dárcem: MOREAU AGRI VYSOČINA spol. s.r.o.
Se sídlem: Maršovice 87 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupená: p. Milanem Hájkem, jednatelem společnosti
IČ: 26259044
DIČ: CZ26259044
(dále též "dárce")

a

Obdarovaným: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola
služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Se sídlem: Karoliny Světlé 2,58601 Jihlava
zastoupené: Mgr. Františkem Číhalem, ředitelem školy
IČO: 00836591
DIČ: CZ 00836591
(dále též "obdarovaný")

1. Předmětem této smlouvy je závazek dárce poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši
200.000,- Kč, slovy: dvěstětisíc korun českých (dále jen "dar"), na úhradu výdajů souvisejících
s účastí žáků na mistrovství světa středních škol konaném v termínu 12.-20.4.2015 v Guatemale.
Dárce přenechává dar bez protiplnění obdarovaného.

2. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se dar použít výhradně k účelu
uvedenému v čI. 1. této smlouvy.

3. Dárce prohlašuje, že na daru uvedeném v čI. 1 této smlouvy neváznou žádná práva třetích osob.

4. Dárce zašle dar obdarovanému na bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a.s., číslo účtu:
4050000605/6800 do 31.12.2014. Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem připsání daru
ve prospěch bankovního účtu obdarovaného.

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

6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
výtisku.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v
tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

9. Rada Kraje Vysočina udělila souhlas s uzavřením této smlouvy a přijetím peněžního účelového
daru do vlastnictví obdarovaného usnesením č •••••••••••••••••••••••

V Jihlavell6. .2014
REAU AGRI VYSOČINA

M
- spol. s.r.o.

aršovícs 87
9231 Nové Mósto na Moravě·,7·2 .DIC, C2::!6259C44

/ darce obdarovaný

pospichalova
Textový rámeček
RK-38-2014-93, př. 1Počet stran: 1




