
Darovací smlouva

Kuzdas Oldřich

Stonařov 368, 588 33

IČO:87007550

(dále jen "dárce")

a

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Vrchlického 59, 58633 Jihlava

IČO:0009063~DIČ:CZ00090638

Zastoupena ředitelem MUDr. Lukášem Velevem, MHA

(dále jen "obdarovaný")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2055 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, darovací smlouvu tohoto znění:

I.

1. Dárce má ve svém výlučném vlastnictví dětské oblečení v hodnotě 3 900,-Kč s DPH.

2. Dárce prohlašuje, že vlastnické právo k věci specifikované v odstavci 1 není zpochybněno
třetími osobami a neváznou na něm práva třetích osob.

II.

Dárce daruje věc specifikovanou v čI. I. obdarovanému a ten věc přijímá do svého vlastnictví
k výkonu svojí hlavní činnosti, pro kterou je zřízen, umístění dětské oddělení.

III.

1. Dárce si není vědom žádných vad věci, na které by měl obdarovaného upozornit.

2. Obdarovaný se seznámil s faktickým stavem věci.

IV.
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Kodevzdání a převzetí daru dochází podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami, což

smluvní strany stvrzují svými podpisy na této smlouvě.

V.
1. Darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každému z účastníků této
darovací smlouvy náleží jeden stejnopis.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato darovací smlouva byla uzavřena na základě jejich
svobodné a vážné vůle a nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu
uzavření.

3. Dárce prohlašuje, že v době uzavření darovací smlouvy není v péči obdarovaného ani
jinak nepřijímá jeho služby ve smyslu ust. § 2067 občanského zákoníku.

4. Darovací smlouva je uzavírána písemně a lze ji měnit pouze písemnou formou.

VI.

Zřizovatelem obdarovaného je Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
V souladu s ustanovením § 37b zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Kraj Vysočina předchozí souhlas s uzavřením
této darovací smlouvy, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání dne ,
Č /2017/RK.

Ve Stonařově dne . V Jihlavě dne .

Dárce Obdarovaný




