DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(003136.0069)

1. Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
bankovní spojení:

Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem,MBA, hejtmanem kraje
RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403280227/0100

(dále jen „Dárce“)

2. Alena Kuncová
bydliště:
datum narození:
bankovní spojení:
(dále jen „Obdarovaný“)

Naplňujíce metodiku oceňování talentovaných žáků a studentů - Talent Vysočiny a Cena
hejtmana Vysočiny schválenou Radou Kraje Vysočina usnesením č. 0747/15/2022/RK ze
dne 19. 4. 2022 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací
smlouvu:

ČI. I

Dárce tímto poskytuje Obdarovanému
• jednorázové stipendium ve výši 2 000 Kč formou finančního daru (dále též
„Stipendium“)
a Obdarovaný tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá.
ČI. II
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Obdarovanému. Pokud tento návrh
smlouvy nebude Obdarovaným akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy v termínu do 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení
návrhu této smlouvy Obdarovanému, návrh smlouvy zaniká a nárok na Stipendium
nevznikne.

2) Dárce prohlašuje, že na Stipendiu nevážnou žádná práva třetích osob.
3) Dárce se zavazuje poskytnout Stipendium Obdarovanému na bankovní účet
Obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, nebo jiný účet Obdarovaného (jehož
zřízení obdarovaný Kraji doloží).
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ČI. Ill
1) Obdarovaný se stává vlastníkem Stipendia dnem jeho odepsání z bankovního účtu
Dárce ve prospěch bankovního účtu Obdarovaného.

2) Obdarovaný se zavazuje nakládat se Stipendiem tak, aby nepoškodil dobré jméno Dárce.
ČI. IV
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4) Vztahy smluvních stran touto smlouvou
ustanoveními občanského zákoníku.

blíže

neupravené

se

řídí

příslušnými

5) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Dárce
a jedno pro Obdarovaného.
6) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 21. 6. 2022 usnesením
č. 1033/20/2022/RK.
V Jihlavě dne..... 0 9.08, 2022

Dárce:

RNDr. Jan BYýŽďala
člen rady kraje .

Alena Kuncová

Kraj VySOCMC
Žižkova 1882/57, 586 C! Jihlava
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