
DAROVACÍ SMLOUVA KU.1P01GYKOL
(§ 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) A " 7 

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace: 003067.

Kraj Vysočina,
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, IČO 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
(dále jen „dárce“)

ViZa,
dobročinný fond se sídlem náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika
(Fond je ukrajinskou právnickou osobou založenou a vyvíjející svoji činnost podle právního řádu Ukrajinské 
republiky)
zastoupený Mgr. Ing. Zdeňkem Kadlecem, dr. h. c., předsedou fondu
(dále jen „obdarovaný“)

ČI. I

Předmětem této smlouvy je poskytnutí věcného daru v celkové hodnotě 83 908,- Kč (cena je včetně DPH) 
ve formě učebnic na podporu výuky českého jazyka na těchto dvou školách:

• Gymnázium č. 16, adresa: ulice J. Žatkoviče 24, Užhorod, Zakarpatská oblast Ukrajiny;
• Základní škola L-lll. stupně č. 1, adresa: ulice Osvobození 21, Svaljava, Zakarpatská oblast 

Ukrajiny.
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 v den předání a podepsáním darovací smlouvy.

ČI. IV

1) O poskytnutí daru podle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 7. 9. 2021 usnesením 
č. 1529/26/2021/RK.

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

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

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

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

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

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv.


