
číslo smlouvy dárce: 124309 KUJIP0146HBG

Darovací smlouva
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
Článek I 

Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen: Ing. Jan Hyliš, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
(dále jen „dárce")
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
statutární zástupce: Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
IČO: 00090450
(dále jen „obdarovaný")

Článek II
Předmět a účel daru

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí věcného daru, a to:

1 ks publikace: Asphalt im Strassenbau, 3. Auflage, autoři: J. Hutschenreuther, T. Worner 
1 ks publikace: Infrastrukturmanagement Strasse, autoři: R. Hess, B. Schweibenz, M. Stócker, 
U. Zander

Účetní hodnota věcného daru činí 4 589,91 Kč.

2. O předání a převzetí daru bude smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný 
určenými pracovníky dárce a obdarovaného.

3. Obdarovaný není oprávněn darované věci přenechat jiné osobě.

Článek III
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro obdarovaného 
a dvě pro dárce.

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

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

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

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



číslo smlouvy dárce: 124309

6. Obdarovaný výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv zajistí dárce.

7. Tato smlouva byla projednána najednání Rady Kraje Vysočina dne 3. 4. 2019 a o jejím 
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 0515/10/2019/RK.

V Jihlavě dne IL 04, 2019 V Jihlavě dne I ti 04, 2019

pro oblast doprala silničního hospodářství
Ing. Jan Mika, tyl BA 
ředitel organizace


