
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 43 

 DNE: 30. 5. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   660/2016/ŠKS 

NÁZEV: 
Přijetí finančních darů   

 

ANOTACE: Přijetí finančního daru od firmy AUTOCENTRUM – ROZKOŠ spol. s r.o. ve výši 

10 000,- Kč a firmy AUTO … spol. s r. o. ve výši 10 000,- Kč na zajištění programu Dne Žďáru, 
který se bude konat dne 11. 6. 2016 ve Žďáře nad Sázavou. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od 
firmy AUTOCENTRUM – ROZKOŠ spol. s r.o. Znojemská 5504/96, 586 01 Jihlava ve výši 
10 000,- Kč na zajištění programu Dne Žďáru, který se bude konat dne 11. 6. 2016. 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi společností 
AUTOCENTRUM – ROZKOŠ spol. s r.o. Znojemská 5504/96, 586 01 Jihlava a městem Žďár nad 
Sázavou v přeloženém znění. 
Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od 
firmy AUTO … spol. s r. o. Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 10 000,- Kč na 
zajištění programu Dne Žďáru, který se bude konat dne 11. 6. 2016. 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi společností AUTO … 
spol. s r. o. Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou 
v přeloženém znění. 
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Název materiálu: Přijetí finančních darů 
 
Počet stran:  7 
Počet příloh: 0  
 
Popis 
Dne 11. 6. 2016 se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční kulturně-společenská událost pro obyvatele 
města, jehož hlavním cílem je oživit centrum města a přilákat na setkání obyvatele všech věkových 
kategorií. Program Dne Žďáru je připravován v duchu hesla „Žďáráci Žďárákům“, bude celodenní  
a uskuteční se na nově zrekonstruovaném náměstí Republiky i v jeho blízkém okolí.  
Skladbu vystoupení a prezentací vytváří kulturní komise města ve spolupráci s odborem školství, 
kultury a sportu a ostatními kulturními společnostmi ve městě. Důraz je kladen na to, aby program 
byl bohatý a představil co nejpestřejší paletu činností místních uměleckých souborů, klubů  
a spolků, které jsou ve městě aktivní. Součástí programu budou také řemeslné trhy a prezentace 
žďárských organizací a firem.  
Rozpočet celé akce je předpokládán ve výši 250 tis. Kč, kdy město již obdrželo z Fondu Vysočiny 
finanční dotaci ve výši 50 tis. Kč, od společnosti Cooper-Standard Automotive Česká republika 
s.r.o. podporu ve výši 100 000,- Kč. Nyní předkládáme darovací smlouvy od firmy 
AUTOCENTRUM – ROZKOŠ spol. s r.o. ve výši 10 000,- Kč na a firmy AUTO … spol. s r. o. 
Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 10 000,- Kč, oba finanční dary jsou 
poskytnuty za účelem na zajištění programu Dne Žďáru 11. 6. 2016.     
Firma Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. bude uvedena jako generální sponzor 
celé akce.  
Z výše uvedených důvodů předkládáme radě města znění obou Darovacích smluv ke schválení.     
 
 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit Darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od firmy 
AUTOCENTRUM – ROZKOŠ spol. s r.o. Znojemská 5504/96, 586 01 Jihlava ve výši 10 000,- Kč 
na zajištění programu Dne Žďáru, který se bude konat dne 11. 6. 2016. 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi společností 
AUTOCENTRUM – ROZKOŠ spol. s r.o. Znojemská 5504/96, 586 01 Jihlava a městem Žďár nad 
Sázavou v přeloženém znění. 
 
Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od firmy 
AUTO … spol. s r. o. Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 10 000,- Kč na zajištění 
programu Dne Žďáru, který se bude konat dne 11. 6. 2016. 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi společností AUTO … spol. 
s r. o. Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou v přeloženém 
znění. 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit Darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán se starostou města Z. N. 



 
 

Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

 
AUTOCENTRUM – ROZKOŠ spol. s r.o. 
Znojemská 5504/96 
586 01 Jihlava 
IČO: 632 49 898 
zastoupena jednatelem společnosti panem L. Š. 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou,  
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1, 
IČO 00295841, DIČ: CZ00295841 
zastoupeno Z. N., starostou města 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar 10.000 Kč (slovy: desttisíckorunčeských), a to na 
kulturní program v rámci kulturní akce Den Žďáru. 
 
 

čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) přijímá a zavazuje se 
použít tento finanční dar k účelu, uvedeném v čl. I této smlouvy.  
Ke stanovenému účelu bude tento finanční dar použit tak, že se obdarovaný zavazuje finanční 
prostředky, získané v souladu s darovací smlouvou, společně s finančními prostředky 
obdarovaného, použít na úhradu honorářů a služeb v rámci programu kulturní akce Den Žďáru. Ve 
spodní části náměstí Republiky bude 11. 6. 2016 po celý den vystaven automobil VOLVO XC 90. 
 

čl. III  
Částka 10.000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) bude dárcem poukázána na účet obdarovaného 
vedený u Komerční banky číslo účtu: 19-328751/0100, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) 
kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, pod variabilním symbolem 3319. 

 
čl. IV  

Dárce je oprávněn provést kontrolu, zda darované finanční prostředky byly použity na účel, ke 
kterému byly darovány a obdarovaný je povinen dárci použití darovaných finančních prostředků na 
jeho žádost prokázat. 
 
 

čl. V  
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obdarovaného dárce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů obdarovaným s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  



 
 

a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 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.  
 
Dárce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených 
v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence  
a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., 
ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít 
záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však 
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami 
stanovenými zvláštními zákony. Dárce si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Dárce dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se 
této smlouvy a jejího plnění. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopisu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí  
a s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 
30.05.2016. 

 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:                      V Jihlavě dne:  
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………… 
 
 Z. N        L. Š. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

 
AUTO … spol. s r. o. 
Nádražní 2118/67 
591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 634 70 187, DIČ: CZ63470187 
zastoupena jednatelem společnosti O. S. 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou,  
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1 
IČO 00295841, DIČ: CZ00295841 
zastoupeno Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar 10.000 Kč (slovy: desttisíckorunčeských), a to na 
kulturní program v rámci kulturní akce Den Žďáru. 
 
 

čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) přijímá a zavazuje se 
použít tento finanční dar k účelu, uvedeném v čl. I této smlouvy.  
Ke stanovenému účelu bude tento finanční dar použit tak, že se obdarovaný zavazuje finanční 
prostředky, získané v souladu s darovací smlouvou, společně s finančními prostředky 
obdarovaného, použít na úhradu honorářů a služeb v rámci programu kulturní akce Den Žďáru. Na 
centrálním parkovišti bude dne 11. 6. 2016 od 10.00 do 16.00 probíhat Den testovacích jízd Škoda 
2016.  
 

čl. III  
Částka 10.000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) bude dárcem poukázána na účet obdarovaného 
vedený u Komerční banky číslo účtu: 19-328751/0100, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) 
kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, pod variabilním symbolem 3319. 

 
čl. IV  

Dárce je oprávněn provést kontrolu, zda darované finanční prostředky byly použity na účel, ke 
kterému byly darovány a obdarovaný je povinen dárci použití darovaných finančních prostředků na 
jeho žádost prokázat. 
 
 

čl. V  
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obdarovaného dárce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů obdarovaným s ohledem na 



 
 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  
a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 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.  
 
Dárce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených 
v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence  
a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., 
ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít 
záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však 
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami 
stanovenými zvláštními zákony. Dárce si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Dárce dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se 
této smlouvy a jejího plnění. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopisu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí  
a s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 
30.05.2016. 

 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:                      Ve Žďáře nad Sázavou dne:  
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………… 
 
 Z. N.         O. S. 
 

 

 


