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Ministerstvo životního prostředí

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.2902 
uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřena: Mgr. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 217809943/0300

(dále jen ’’Kraj”)

a

Jaroslav Stehno

adresa:

datum narození:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen “Příjemce”)

Lipová 1180, 583 01 Chotěboř

17, 4. 1943

Komerční banka, a.s.

2911350297/0100

I.

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy PR02737.2902, uzavřené dne 
23. 4. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 1. 2021 (dále jen "Dodatek"), a to v plném 
rozsahu ke dni podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany prohlašují, že závazky obou smluvních stran, vyplývající ze smlouvy, 
specifikované v čl. I. této dohody, jsou vyrovnány v plném rozsahu a žádná ze smluvních 
stran nevznáší v této souvislostí žádné nároky.
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1. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, byla uzavřena po vzájemné dohodě a 
podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dohody včetně 
podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

4. Tato dohoda byla projednána Radou Kraje Vysočina dne 12. 7. 2022 a o jejím uzavření 
rozhodnuto usnesením č. 1182/22/2022/RK.
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Jaroslav Stehno
v

Mgr. Hana Hajnova 
náměstkyně hejtmana


