
DAROVACí SMLOUVAqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uzavřená v souladu s ustanovením Obč anského zákoníku § 2055 - § 2078

Dárce

dm drogerie markt s.r.o., zapsána v Obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Č eských

Budě jovicích, oddíl c, vložka 1935, IČ : 472 395 81

Se sídlem: Jeronýmova 1485/19, 37001 Č eské Budě jovice

Zastoupená: Gerhardem Fischerem a Ing. Pavlem Kadeč kou - jednateli

IČ O: 472 39 581

DIČ : ez 472 39 581

Obdarovaný

Nemocnice Jihlava, př íspě vková organizace

Se sídlem: Vrchlického 58, 58601 Jihlava

Zastoupená: ředitelem MUDr. Lukášem Velevem, MHA

IČ :00090638

Bankovní spojení: KB, a.s. poboč ka Jihlava, č .ú.18736681/0100

1. Dárce poskytl obdarovanému vě cný dar v hodnotě : 8.538,54 Kč (vč etně DPH). Jedná se o dě tskou a dámskou

hygienu.

2. Obdarovaný dar př ijímá pro svého zř izovatele Kraj Vysoč ina se sídlem Žižkova 57, 58601 Jihlava a zavazuje

se jej použít výhradně pro své potřeby. V opač ném případě je povinen dar vrátit.

3. Dárce se zavazuje, předat vě cný dar obdarovanému do deseti dnů po uzavření této darovací smlouvy.

4. Dárce souhlasí s uveřejně ním jména dárce a hodnoty daru v rámci veřejného podě kování dárců m. Jeho

způ sob a forma se budou řídit vzájemnou dohodou.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplář ích splatností originálu, př ič emž každá strana obdrží 1 výtisk. Své

platnosti smlouva nabývá dnem podepsání obě ma smluvními stranami.

6. Dárce i obdarovaný prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své svobodné vů le.
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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 dm drogerie markt s.r.o. a Nemocnicí Jihlava, 
příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru (dámské a dětské 
hygienické potřeby) v hodnotě 8 538,54Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením 
Rady Kraje Vysočina na zasedání dne …… 2017, č. ……../14/2017/RK. 
 




