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DAROVACÍ SMLOUVA
(§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů)

(002828.0001)

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen ,,dárce“)

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jimramov
se sídlem: U Fryšávky 52, Jimramov 592 42 
IČO: 48899674
zastoupený: Jiřím Justem, starostou SDH 
bankovní spojení: Poštovní spořitelna 
číslo účtu: 270844617/300 
(dále jen „obdarovaný")

ČI. I

Dárce daruje částku 25 000,- Kč (dále jen „dar") obdarovanému a obdarovaný tuto 
částku do svého výlučného vlastnictví přijímá.

ČI. II

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

2) Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav daru znám.

ČI. Ill

Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z účtu dárce ve prospěch 
obdarovaného.

ČI. IV

1) O poskytnutí daru podle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina 
dne 9. dubna 2019 usnesením č. 0634/11/2019/RK.

2) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno 
pro dárce a jedno pro obdarovaného.
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3) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv splní Kraj.

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

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

8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 1. V dneU.M-.W
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