
 
 

Darovací smlouva 

Cooper-Standard Automotive Česká Republika s.r.o. 

společnost se sídlem Jamská 2191/33, 59101 Žďár nad Sázavou 
zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka C37412 
IČO: 25821031 

bankovní spojení: Bank of America Czech Republic, č.účtu: 2112229116/2700 
zastoupená  Jan Barák, František Šustr 
(dále jen „dárce“) 

a 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 
IČO: 000 90 450 
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 18330681/0100 
zastoupená Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem  
(dále jen „obdarovaný“) 

uzavírají následující darovací smlouvu: 

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

400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých). Obdarovaný poskytnutý dar přijímá. 

2. Dar je poskytnutý na opravu povrchu silnice III/36042 křiž. II/360 - Mirošov – Blažkov. 
Předmětná silnice je využívána dopravou z lomu Mirošov, mimo jiné návozem kameniva na 
stavbu výrobního areálu dárce v Bystřici nad Pernštejnem, kdy návoz kameniva probíhal 
v letním období 2016 a bude pokračovat i v první polovině 2017. Dar je poskytnut po 
vzájemné dohodě mezi dárcem a obdarovaným na základě jednání vyvolaného dárcem 
(výzva ze dne 30.8.2016 KSUSV – viz. příloha). Obdarovaný se zavazuje dar k tomuto 
účelu použít a na žádost dárce je povinen toto prokázat příslušnými písemnými dokumenty. 

3. Obdarovaný se zavazuje použít dar nejpozději do 30. 06. 2017, přičemž pokud dar 
nepoužije vůbec anebo jej použije pouze z části, je povinen do 10 dnů po uplynutí doby 
stanovené na použití daru, darovanou částku, resp. její nepoužitou část, vrátit dárci. 

4. Nebude-li dar použitý k účelu popsanému v bodu 2 této smlouvy, je obdarovaný rovněž 
povinen dar vrátit dárci, a to bez zbytečného prodlení. 

5. Dar bude poskytnut ve dvou částkách. První částka ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě sta tisíc 
korun českých) v termínu do 30. 12. 2016, druhá částka rovněž ve výši 200.000,- Kč (slovy: 
dvě sta tisíc korun českých) pak v termínu do 30. 03. 2017. 

6. Peněžní dar bude bezhotovostně převeden na výše označený účet obdarovaného.  
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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 s tím, že smluvní strany 
současně vylučují použití § 564 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

9. K nabytí daru dle této smlouvy udělil zřizovatel obdarovaného Kraj Vysočina v souladu s § 
27 odst. 5 písm. b) a § 37 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů předchozí písemný souhlas, a to dne           usnesením č.            . 

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Obdarovaný je oprávněn uveřejnit celý obsah smlouvy, včetně identifikačních údajů dárce.  
 

 

V dne V dne 
    
Za dárce: Za obdarovaného: 

  

  
  
Ing. Jan Barák 
 
František Šustr 
 
prokuristé 

Ing. Jan Míka, MBA 

……………………………….. ředitel 
 




