
DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník")

1. Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřena: 
bankovní spojení:

(dále jen „Dárce")

Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
Sberbank CZ, a.s 
číslo účtu: 4050004999/6800

2. Boleslav Kubát
bydliště:
datum narození:
zastoupený: zákonným zástupcem
bankovní spojení:

číslo účtu:
(dále jen „Obdarovaný")

Naplňujíce Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům 
vybraných oborů středních škol č. 04/18 ze dne 27. 11. 2018 (dále jen „Pravidla") uzavírají 
smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu:

I.

Dárce tímto poskytuje a slibuje poskytnout Obdarovanému motivační stipendium formou 
finančního daru (dále jen „Stipendium") za podmínek a ve výši podle Pravidel a této smlouvy 
a Obdarovaný toto Stipendium do svého výlučného vlastnictví přijímá.

1) Dárce prohlašuje, že na Stipendiu nevážnou žádná práva třetích osob.

2) Dárce se zavazuje poskytnout Stipendium Obdarovanému v termínech podle Pravidel na 
bankovní účet, který Obdarovaný v souladu s Pravidly oznámil Dárci, a to i opakovaně (slib 
Dárce podle čl. I této smlouvy) pod podmínkou (§ 548 občanského zákoníku), že budou 
splněny podmínky pro poskytování Stipendia, jak je stanoví Pravidla.

III.

1) Obdarovaný se stává vlastníkem Stipendia dnem jeho odepsání z bankovního účtu Dárce 
ve prospěch bankovního účtu Obdarovaného.

2) Obdarovaný se zavazuje nakládat se Stipendiem tak, aby nepoškodil dobré jméno Dárce.
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IV.
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021.

2) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Dárce 
a jedno pro Obdarovaného.

3) Smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy skutečnosti uvedené v Pravidlech, která jsou 
dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.kr-vvsocina.cz v sekci školský 
portál —► Informační servis —► Dotace a granty pro školství —► Pravidla pro poskytování 
motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol —>• Motivační stipendium - 
pravidla Rady Kraje Vysočina č. 04/18 ze dne 27. 11. 2018.

4) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

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

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

8) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5. 3. 2019 usnesením 
č. 0394/07/2019/RK.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

9. 04. 2019
V Jihlavě dne

Dárce:
Ing. Jana Fialová, MBA

Obdarovaný:

Boleslav Kubát
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