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DAROVACÍ   SMLOUVA 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

  

I. Smluvní strany 

  

ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.  

IČ: 19012802 

DIČ: CZ19012802 

číslo účtu: 609414/0600 Moneta Money Bank 

Vachova 5 

602 00 Brno 

jednající: JUDr. Pavel Müller   

(dále jen „dárce“) 

 

a 

  

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace 

IČO:473 66 630 

DIČ: CZ473 66 630 – neplátci DPH 

Sídlo: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava 

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1343 

Zastoupena: Ing. Vladislavou Filovou, ředitelkou 
 (dále jen „obdarovaný“) 

 

 tuto darovací smlouvu s příkazem    

  

II. 

Předmět smlouvy 

 

1.    Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému s příkazem blíže specifikovaným v čl. III. této smlouvy věcný dar 
specifikovaný v Příloze 1 této smlouvy ve celkové hodnotě 1 Kč do výlučného vlastnictví obdarovaného. 

2.    Obdarovaný prohlašuje, že dar uvedený v odstavci 1 tohoto článku do svého výlučného vlastnictví tímto přijímá a 
zároveň se zavazuje, že splní podmínky uvedené v čl. III. této smlouvy. 

3.    Dar specifikovaný v odstavci 1 tohoto článku, dárce obdarovanému poskytne do data 31.12.2016. 

 

III. 

Stanovení příkazu 

 

1.    Dárce daruje obdarovanému nepeněžitý dar uvedený v čl. II. odst. 1 této smlouvy pod podmínkou splnění příkazu 
ze strany obdarovaného, a to že obdarovaný užije předmětný dar v celém rozsahu na vybavení prostor v areálu ZZS 
Kraje Vysočina pro provoz letecké záchranné služby. 
 

2.    Obdarovaný se zavazuje stanovený příkaz dárce řádně a včas splnit a je srozuměn s právem dárce žádat vrácení 
daru pro případ, že příkaz ze strany obdarovaného splněn nebude. 
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IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.    Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků 
této smlouvy. 
 

2.    Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 
 

3.    Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

4.    Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
  

  

 

V Brně  dne  ..............                             V Jihlavě dne  .............. 

  

 

 ...........................                                             ........................... 

       dárce                                                                obdarovaný 
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Příloha 1 

Popis majetku Počet kusů Poznámky 

Rozkládací pohovka IKEA 1 Kancelář pilota 

Konferenční stolek 1 Kancelář pilota 

Skříň šatní 4 Kancelář pilota 

Skříň policová s dveřmi 2 Kancelář pilota 

Knihovna 1 Kancelář pilota 

Skříň policová malá 1 Kancelář pilota 

Psací stůl s policí pod klávesnici 1 Kancelář pilota 

Psací stůl 2 Kancelář pilota 

Kontejner 4-zásuvkový  2 Kancelář pilota 

Stolní lampa  1 Kancelář pilota 

Vestavná lednice 1 Kancelář pilota 

Skříňka na vestavnou lednici 1 Kancelář pilota 

Nástěnka 2 Kancelář pilota 

Pojízdná tabule 1 Kancelář pilota 

Kancelářské křeslo 2 Kancelář pilota 

 

Popis majetku Počet kusů Poznámky 

Rozkládací pohovka PF 1 Kancelář technika 

Konferenční stolek 1 Kancelář technika 

Skříň šatní 3 Kancelář technika 

Skříň policová s dveřmi 1 Kancelář technika 

Policová nástavba na skříň 2 Kancelář technika 

Skříň policová malá 1 Kancelář technika 

Psací stůl  1 Kancelář technika 

Kontejner 4-zásuvkový 2 Kancelář technika 

Stolní lampa 1 Kancelář technika 

Lednice s mrazákem 1 Kancelář technika 

Nástěnka 1 Kancelář technika 

Kancelářská židle 1 Kancelář technika 
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Čalouněné křeslo 2 Kancelář technika 

 

Popis majetku Počet kusů Poznámky 

Rozkládací pohovka  1 Hangár 

Konferenční stolek 2 Hangár 

Skříň policová bez dveří 1 Hangár 

Skříň policová s dveřmi - kovová 2 Hangár 

Čalouněné křeslo 4 Hangár 

Pracovní stůl - kovový 1 Hangár 

Pracovní stůl – kovový, 6-zásuvkový 1 Hangár 

Kontejner 4-zásuvkový 1 Hangár 

Kontejner kovový - oranžový 1 Hangár 

Regál kovový policový 1 Hangár 

Věšák  1 Hangár 

Popelnice velká červená 1 Hangár 

Popelnice malá šedá 2 Hangár 

 

 

 

 V Brně  dne  ..............                             V Jihlavě dne  .............. 

  

 

 ...........................                                             ........................... 

       dárce                                                                obdarovaný 
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Schvalovací doložka 

dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

S uzavřením této smlouvy mezi společností ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. a Zdravotnickou 

záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí 

věcných darů, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání 

dne …… 2016, č. ……../41/2016/RK. 
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