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Darovací smlouva
uzavřená podle §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obč<i 

(číslo smlouvy SDA/OREG/015/19)

(3) JIHOČESKY KriAJ 
_____KRAJSKÝ ÚŘAD

Došlo: 2 5 -(M- 20)3
zákoník

L
Čísl 

Příloha:

C.n.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 101/2019/ZK-20 ze dne 11.4. 2019 podle 
§ 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") a ve smyslu vnitřního předpisu 
Jihočeského kraje č. SM/107/ZK, Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory, 
o poskytnutí peněžitého daru ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

I.
Smluvní strany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650, „PLÁTCE DPH"
č. ú. 199783072/0300 ,, , .x . ,
zastoupený Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje, na zakladě plné moci
Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 31.5. 2017 

(dále jen „dárce")

a

MAS Rozkvět, z.s.
Školní 124, 384 02 Lhenice
IČO: 26658691
č.ú.: 684820359/0800
zastoupená: Ing. Petrem Leberem, předsedou 
(dále jen „obdarovaný")

II.
Předmět a účel darovací smlouvy

1. Dárce touto darovací smlouvou daruje peněžitý dar ve výši 300 000 Kč. Peněžitý dar je poskytován 
jako finanční ocenění obdarovaného za činnosti mající významný podíl na rozvoji Jihočeského kraje 
zejména na venkovském území. Realizací projektů financovaných nejen z evropských fondu se 
obdarovaný podílí na podpoře činnosti podnikatelů, obcí, měst a neziskových organizací. 
Obdarovaný svou činností významně prezentuje a reprezentuje Jihočeský kraj na různých 

mezinárodních konferencích, výstavách a festivalech.

2. Obdarovaný tento dar bezvýhradně přijímá do svého výlučného vlastnictví.

3 Tento dar je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis, publikovaného v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 352 ze dne 

24. 12. 2013.

III.
Poskytnutí daru

Dárce se zavazuje poskytnout peněžitý dar, jak je uvedeno v čl. II. této smlouvy, a to převodem na účet 

obdarovaného do 30 dnů po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
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IV.
Ostatní ujednání

1. Obdarovaný předloží nejpozději do 31. 1. 2020 Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru
regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, závěrečnou zprávu o činnosti,
ve které popíše využití získaného peněžitého daru.

2. Obdarovaný bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného podle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obdarovaný prohlašuje,
že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede dárce.

V.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá strana obdrží 1
výtisk.

3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.

5. Ostatní otázky touto smlouvou neupravené se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

6. Tato darovací smlouva byla schválena usnesením č. 101/2019/ZK-20 ze dne 11.4. 2019.

V Českých Budějovicích dne
U-05- 2313

W/.dne
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