
Darovací smlouva  
č. D/2172/2021/KH 

uzavřená dle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
mezi: 

 
Dárcem: Zlínský kraj  

sídlo: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
IČO: 70891320 
DIČ: CZ70891320 (je plátcem DPH) 
typ příjemce: vyšší samosprávný územní celek  
zastoupený: Ing. Radimem Holiš, hejtmanem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 2786182/0800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 

 
Obdarovaným:                      Město Luhačovice 
 sídlo: nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice  

IČO: 00284165 
DIČ: CZ00284165 (je plátce DPH) 
typ příjemce: samosprávný územní celek  
zastoupený: Ing. Marian Ležák, starosta 
bankovní spojení:  
(dále jen „obdarovaný“) 

 
 
 

Čl. I. 

Na základě této smlouvy daruje dárce částku 1.500.000,- Kč (slovy: milionpětsetisíckorunčeských) a 

ten ji přijímá do svého výlučného vlastnictví. 

 

 

Čl. II. 

Částka uvedená v článku I. bude odepsána z účtu dárce ve prospěch účtu obdarovaného do 14 dnů 

ode dne účinnosti této smlouvy. 

 

 

Čl. III.  

Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dárce odešle v zákonné lhůtě 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy bude obdarovaný 
bezodkladně informován. 
 
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dárce obdrží dvě vyhotovení a obdarovaný 
jedno vyhotovení.  
 
Vztahy mezi dárcem a obdarovaným v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
obecných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dárce a obdarovaný prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
že ji neuzavírají v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou 
srozuměni s jejím obsahem. 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací:               13.09.2021, usnesení č. 0160/Z06/21 

 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 128/2000 Sb., o ocích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno orgánem kraje: Rada města Luhačovice 
Datum a číslo jednací:                04.10.2021, usnesení č. 302/R18/2021 

 
 
 
 
Zlín dne 19.10.2021        Luhačovice dne 04.10.2021 
za dárce                    za obdarovaného  

 
 
 
 

Ing. Radim Holiš v.r.             Ing. Marian Ležák v.r. 
hejtman Zlínského kraje         starosta města Luhačovice  


