
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 
 DNE: 19.9.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 775/2016/POSSM 

 

NÁZEV: 
 

Souhlas s přijetím darů 

 

ANOTACE: 
 
Žádost o schválení přijetí darů na Festival sociálních služeb. 
  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje přijetí darů dle příloh. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Předkládá:  
 

 

MATER IÁL  BEZ  O SOBN ÍCH  ÚDA J Ů  



Název materiálu: Souhlas s přijetím darů 
 
Počet stran:   1 
Počet příloh:   7 
 
 
Popis 
 
Při organizaci Festivalu sociálních služeb, který se bude konat 14.9.2016, jsem oslovil skupinu 
potencionálních komerčních vystavovatelů. Tyto subjekty hradí účastnický poplatek formou účelové 
darovací smlopuvy. Na festival se přihlásilo sedm komerčních subjektů, jejichž účelové finanční dary 
dosáhly celkové výše 29.000,- Kč. 
 
Ve smyslu Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města za dne 13.6.2016 je nutný souhlas zřizovatele 
s přijetím daru. 
 
Darovací smlouvy jsou přílohou materiálu. 
 
Geneze případu 
Dne 11.7.2016 darovala firma SEDUCA – CZE s.r.o. účelový finanční dar ve výši 3.000,- Kč na 
pořádání Festivalu sociálních služeb. 

Dne 11.7.2016 darovala firma HARTMANN – RICO a.s. účelový finanční dar ve výši 8.000,- Kč na 
pořádání Festivalu sociálních služeb. 

Dne 11.7.2016 darovala firma APOS BRNO s.r.o. účelový finanční dar ve výši 3.000,- Kč na 
pořádání Festivalu sociálních služeb. 

Dne 11.7.2016 darovala firma Software production s.r.o. účelový finanční dar ve výši 3.000,- Kč na 
pořádání Festivalu sociálních služeb. 

Dne 11.7.2016 darovala firma Solift, s.r.o. účelový finanční dar ve výši 3.000,- Kč na pořádání 
Festivalu sociálních služeb. 

Dne 12.7.2016 darovala firma DMA Praha s.r.o. účelový finanční dar ve výši 6.000,- Kč na pořádání 
Festivalu sociálních služeb. 

Dne 18.7.2016 darovala firma Meyra ČR s.r.o. účelový finanční dar ve výši 3.000,- Kč na pořádání 
Festivalu sociálních služeb. 

 
Návrh řešení  

 Schválit přijetí darů pro p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje přijetí darů pro p.o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou dle příloh. 

 Rada města po projednání neschvaluje přijetí darů pro p.o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou dle příloh. 

Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit přijetí darů dle příloh. 
 
Stanoviska  
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení přijetí darů dle příloh. 
Odbor sociální doporučuje schválení přijetí darů dle příloh. 



• 

Socialnl sluzby mesta Zdar nad Sazavou 
pfispllvkova organizace, ICO 43379168 

Okruzni 67, 591 01 Zd'~r nad Sazavou 
~ telefon: 566621533 

www.socsluzbyzdar.cz 

Darovaci smlouva 
uzavrem1 v souladu s ustanovenfm §2055 a n;!Jstedujicfch ustanovenf zakona c.89/2012 Sb. obcanskeho 

zakonfku ve zn{mf pozdejsich pfedpisu ni:ze uvedeneho dne, mesice a roku mezi : 

reo: .~~~ .?.~.~!~ 

a 
(dale jen darce) na strane jedne 

2. Socialni sluzby mesta Zd'ar uad Sazavou, pfispevkova organizace 
se sidlem Okru.Zn167, Zd'ar nad Sazavou, ICO: 43379168 
zastoupena Mgr. v aclavem Serakem, reditelem pfispevkove organizace 
(dale jen obdarovany) ua strane druhe 

t a k to: I. 

Darce poskytne obdarovanemu: Kc :":"~:.?~?.!~,-- (slovy:.~.iH~~~~.~?.~~.~§.~~*-~·~ .. ) 
na ucel: Festival socialnich sluzeb Zd'ar nad Sazavou 2016 

Tuto castku darce poskytuje, aniz by k tomu mel pravni nebo jinou povinnost jako financni 
prispevek 

na ucet c. 20839751/0100 vedeny u .KB a. s. ve Zd'are nad Sazavou, v. s. 999 

II. 
Obdarovany dar prijima a zavazuje se jej pouzit k ucelu, ke kteremu poskytl darce darovane 
prostredky. Darce je opravnen zadat vy1lctovani poskytnucych prostredku. 

III. 
Ocastnici teto smlouvy po jejim preeteni prohlasuji, ~e souhlasi s jejim obsahern a ze smlouva 
byla sepsana na zaklade pravdivych udaju aje projevem prave a svobodne vule, na dukaz cebozji 
podepisuji. Smlouva nab>'va platnosti po schvaleni Radou mesta Zd'ar nad Sazavou. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne: 11. 07. 2016 

obdarovany: 



• 

Socialnl sluzby mesta Zd'ar nad Sazavou 
pffspevkova organizace, ICO 43379168 
Okruznf 67, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
~ telefon: 566621533 

www.socsluzbyzdar.cz 

Darovaci smlouva 
uzavrena v souladu s ustanovenim §2055 a nasledujicich ustanoveni zakona 6.8912012 Sb. obcanskeho 

zakoniku ve znenf pozdejsfch pfedpisu nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi : 

1. firma: 

nazev: . . 1.!.??.!.. :P.??..1!.9.. .. .... f.: .. r..: .. '? 

, . KoT,L/)-/UQI//j 3 C2rfoo ·zhU o stdlo ...................................... ...... / .... .. 

reo: ... !t.C.. ... f..i. . ./) 1- oc; 
a 

(d:He jen darce) na s trane jedne 

2. S ocia lni sluzby mesta Zd'aa· nad Sazavou, pHspevkova oa·ganizace 
se sidlem Okruznf 67, Zd'ar nad Sazavou, reo: 43379168 
zastoupena Mgr. Vaclavem Senikem, reditelem prispevkove organ izace 
(dale jen obdat·ovany) na strane druhe 

t a k to: I. 

Darce poskytne obdarovanemu: Kc :J ... 9.~9f;-: (slovy: .:~.'#.?.:~:..~~) 
na ucel: Festival sochilnich sluzeb Zd'ar nad Sazavou 2016 

Tuto castku darce poskytuje, aniz by k tomu mel pravni nebo jinou povinnost jako financni 
prispevek 

na ucet c. 2083975110100 vedeny u KB a. s. ve Zd'are nad Sazavou, v. s. 999 

II. 
Obdarovany dar prijima a zavazuje se jej poliZit k ucelu, ke kteremu poskytl darce darovane 
prostredky. Darce je opnivnen zadat vyuctovani poskytnutych prostredku. 

Ill. 
Ucastnici teto smlouvy po jejim prectenf prohlasujf, ze souhlasi s jejfm obsahem a ze smlouva 
byla sepsana na zaklade pravdivych udaju aje projevem prave a svobodne vtlle, na dUkaz cehozji 
podepisuji. Smlouva nabyva platnosti po schvaleni Radou mesta Zd'ar nad Sazavou. 

Ve Zd'are 

darce: obdarova 



• 

Socialni sluzby mesta Zd'ar nad Sazavou 
pfispevkova organizace, ICO 43379168 

Okruzni 67, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 

~ telefon: 566621533 
www.socsluzbyzdar.cz 

Darovaci smlouva 
uzavremi v sou/adu s ustanovenfm §2055 a nasledujicfch ustanoveni zakona 6.89/2012 Sb. obcansl<eho 

zakoni l<u ve zneni pozdejsfch pi'edpisu nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 

1. firma: 

, . f)[ DUt/J- C2/: .s r. ,.;, nazev . ..... .... ......... ..... ................ .......... . 

sidlo: . . l?.i?. /':.'. ~ .. /!.~ .. :?~~-f7 ..... 4e.~ .. ?·-q 2 ~;~ j)<>/;../ Rv ~.;;_,;~ 

~ . 04? /'J /} till t' reo ............ ............. . 
(dale jen darce) na strane jedne 

a 
2. Soch1lni sluzby mesta Zd'a1· nad Sazavou, pfispevkova organizace 

se sidlem Okruzni 67, Zd'ar nad Sazavou, ICO: 43379168 
zastoupena Mgr. Vaclavem Serakem, reditelem prispevkove organizace 
(d:Ue jen obdarovany) na strane druhe 

t a k to: I. 

Darce poskytne obdarovanemu: Kc .3.f.'.C!f:t: ... ,--(slovy: . . :::-.!:::~ . .!.f~~.::: .............. ) 
na (tee!: Festival sochilnich sluzeb Zd'ar nad Sazavou 2016 

Tuto castk:u darce poskytuje, aniz by k tomu mel pravni nebo jinou povinnost jako fmancni 

pi'ispevek 
na (teet c. 20839751/0100 vedeny u KB a. s. ve Zd'are nad Sazavou, v. s. 999 

II. 
Obdarovany dar p!ijima a zavazuje se jej pouzit k ucelu, ke kteremu poskytl darce darovane 
prostfedky. Darce je opnivnen zadat vyilctovani poskytnucych prostredlai. 

ill. 
Ucastnici teto smlouvy po jejim precteni prohlasuji, ze souhlasi s jejim obsahem a ze smlouva 
byla sepsana na zaklade pravdivych udaju a je projevem prave a svobodne \Tllle, na dukaz cehoz j i 

podepisuji. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne: 11. 07. 2016 

obdarovany 

nad Sazavou 
piispevkova organizace 

Okruzni 67, 591 01 Z<far n.S. 
IGO: 43379168 



• 

Socialni s luzby mesta Zd'ar nad Sazavou 
pi'isplwkova organizace, ICO 43379168 
Okruzni 67, 591 01 Zcfar nad Sazavou 

~ telefon: 566621533 
www.socsluzbyzdar.cz 

Darovaci smlouva 
uzavreml. v souladu s ustanovenfm §2055 a nasledujfcfch ustanoveni zakona c.8912012 Sb. 

obCanskeho zakonfku ve zni!mi pozdejsfch predpisu nize uvedeneho dne, mesfce a roku mezi: 

Obchoclni spolecnost: 
Sidle: 
Zastoupena: 

IC: 
DIC: 

HARTMANN-RICO a.s. 
Masarykovo m1m. 77, 664 71 Veversh1 B icyska 
lng. Tomasem Grohem, clencm predstavenstva 
Ing. Markem Tfeskou, MBA, clenem predstavenstva 
44947429 
cz 44947429 

Udaj o zapisu v OR: Krajsk)l soud v Brne, oddil B, vloZka 644 
Bankovnf spojenf: Komercni banka a.s. 
Cislo uctu: 18008-641/0100 
(dale jen darce) na strane j edne 

a 
Soch\lni sluzby mesta Z d'ar nad Sazavou, pfispevl<Ova organizace 
Sidlo: Okruzni 67, Zcl'ar nad Sazavou, ICO: 43379168 
Zastoupemi: Mgr. Vaclavem Serakem, reditelem pfispevkove organizace 
(dale j en obdarovany) na strane druhe 

t a k to: 
I. 

Darce poskytne obdarovanemu: Kc 8000,-- (slovy: osmtisiclwrunceskycb) 

na ttcel: Festival socialnich sluzeb Z d'ar nad Saznvou 2016 

Tuto castk:u darce poskytuje, aniz by k tomu mel pnivni nebo jinou povinnostjako financni 
prispevek 

na (teet c. 20839751/0100 vedeny u K.B a. s. ve Zd\1fe nad Sazavou, v. s. 999 

II. 
Obdarovany dar prijima a zavazuj e se jej pouzit k (tcelu, ke kteremu poskytl darce darovane 
prostredky. Darce je opravnen zadat vy1lctovani poskytnucych prostredkU. 

III. 
Ucastnici teto smlouvy po jejim precteni prohlasuji, ze souhlasi s jejfm obsahem a ze smlouva 
byla sepsana na zaklade pravdivych udaju aje projevem prave a svobodne vt"tle, na dtikaz cehoz 
ji podepisuji. 

pffspevkova organizace 
Okruzni 67, 591 01 Uar n.S. 

ICO: 4 3379168 



• 

Socialni sluzby mes ta Z.crar nad Sflzavou 
prispevkova organizace, ICO 43379168 

Okruini 87, 591 01 Ld'ar nad Sazavou 
~ telefon: 566621533 

\WNI.SOCSIUZbyzdar.cz 

Darovaci smlouva 
uzavrena v souladu s ustanovenim §2055 a nasledujicich ustanoveni zakona 6.8912012 Sb. obCanskeho 

zakonrku ve znenf pozdejsfch pfedpisu nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 

1. firma: 

nazev: Meyra CR s.r.o. 
sidlo: Hrusicka 2538/5 

141 00 Praha 4 Spofilov 
!CO: 41 197518 

a 

(dale jen da rce) na strane jedne 

2. Soch\ lni sluzby mesta Zd'ar nad Sazavou, pfispevkova organizace 
se sidlem Okruzni 67, Zd'ar nad Sazavou, reo: 43379168 
zastoupena Mgr. Vaclavem Serakem, reditelem pi'ispevkove organizace 
(dale jen obdarovany) na strane druhe 

t a k to: !. 

Darce poskytne obdarovanemu: Kc 3 000,-- (slovy: tri tisice korun ces kych) 

na ucel: Festival socialnich sluzeb Zd'ar nad Sazavou 2016 

Tuto castku darce poskytuje, aniz by k tomu mel pravni nebo j irwu povinnost jako financni 
prispevek 

na (teet c. 20839751/0100 vedeny u KB a. s. ve Zd'are nad Sazavou, v. s. 999 

II. 
Obdarovany dar prijima a zavazuje se jej pouzil k (tcelu, ke kteremu poskytl darce darovane 
prostredky. Darce je opravnen zadat vy(tctovanf poskytnutych prostredku. 

Ill. 
Ucastnlci teto smlouvy po jejlm precteni prohla~ujl, ze souhlasl s jejfm obsahem a ze smlouva 
byla seps{ma na zaklade pravdivych udajl't aje projevem prave a svobodne vule, na dukaz cehozji 
podepisujf. Smlouva nabyva platnosti po schvalenl Radou mesta Zd'ar nad Sazavou. 

Ve Zd'are nad, saza..vpu~d. ne: _ / ~ · 'f. ? C .( G 
lVl.J::!J I. .k'~.(-\. \. < • I. I) 
Hru..<:ickfl2538 1 ! I .._, ·' .. ...;; ' ~L·:fl<~ 

MS v Praze 000 J '' •• ~ 

piispevkova organizace 
Okruzni 67, 591 01 2dar n.S. 

ICO: 43379168 



• 

Soclalni sluzby mesta Z~'ar nad Sazavou 
prispevkova organizace, ICO 43379168 
Okruzni 67, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
~ telefon: 566621533 

www.socsluzbyzdar.cz 

Darovaci smlouva 
uzavrcm1 v souladu s ustanovenfm §2055 a nasledujfcfch ustanovenf zakona c. 891201 2 Sb. obcanskeho 

zakonfku ve znenf pozdejsich pfedpisu nize uvedeneho dne, mesfce a roku mezi: 

1. firma: 

nazev: DMA Praha s. r.o. 

sidlo: Krajanska 339, 149 00 Praha 4 

ICO: 25689495 

a 
(da le jen darce) na strane jedne 

2. SochHni sluzby mesta Zd'a r nad Sazavou, prlspevkova organizace 
se sfdlem Okruznf 67, Zd'ar nad Sazavou, ICO: 43379 L 68 
zastoupena Mgr. Vaclavem Serakem, red itelem prfspevkove organizace 
{dale jen obda t·ovany) na strane druhe 

t a k to: I. 

Darce poskytne obdarovanemu: Kc 6.000,-- (slovy: 6. 000,- Kc) 

na ucel: Festival socialnich sluzeb Zd'a r nad Sazavou 2016 

Tuto ~astku darce poskytuj e, aniz by k tomu mel pravnf nebo jinou povinnost jako financni 
prfspevek 

na ucet c. 20839751/0100 vedeny u KB a. s. ve Zd'are nad Sazavou, v. s. 999 

II. 
Obdarovany dar prijfma a zavazuje se jej pouzft k (tcelu , ke kteremu poskytl d{trce darovane 
prostredky. Darce je opravnen zadat vy(Jctovanf poskytnutych prostfedktt. 

III. 
Ucastnici teto smlouvy po jejfm prectenf prohlasuji, ze souhlasf s jejfm obsahem a ze smlouva 
byla sepsana na zaklade pravdivych ttdajl'1 aje projevem prave a svobodne ville, na dl'1kaz cehozj i 
podepisuji. Smlouva nabyva platnosti po schvaleni Radou mesta Zd'ar nad Sazavou. 

obdarovany 

£ 
' 



• 

Socialnf s luzby mesta Zd'ar nad Sazavou 
pi'fspevkova organizace, ICO 43379168 

Okruznl67, 591 01 1ctar nad Sazavou 
--(!/? telefon: 566621533 

www.socsluzbyzdar.cz 

Darovaci smlouva 
uzavfena v sou/adu s ustanovenfm §2055 a nasledujfcfch ustanovenf z5kona 6.8912012 Sb. obcanskeho 

zakonfku ve zneni pozdejsfch pfedpisu nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi : 

1. firma: 

nazev: Solift, s.r.o. 

sidlo: Cechyiiskft 8, 602 00 Brno 

!CO: 29230365 

a 
(dale j en darce) na strane jedne 

2. S ocia1ni sluzby mesta Zd'ar nad Sazavou, pfispevkova organizace 
se sidlem Ok.mzni 67, Zd'a.r nad Sazavou, ICO: 43379 168 
zastoupena Mgr. Vaclavem Serakem, reditelem plispevkove organizace 
(dale jen obdarovany) na strane druhe 

t a k to: I. 

Darce poskytne obdarovanemu: Kc 3000,-- (slovy: tri tisice korun ceskych) 

na ucel: Festival sochilnich sluzeb Zd'ar nad Sazavou 2016 

Tuto castku darce poskytuje, ani~ by k tomu mel pravni nebo jinou povinnost jako financni 
prispevek 

na ucet c. 20839751/0100 vedenyu KB a. s . ve Zd'afe nad Sazavou, v. s. 999 

II. 
Obdarovany dar plijima a zavazuje se jej pouzit k (Jcelu, ke kterernu poskytl darce darovane 
prostfedky. Darce je opnivnen zadat vy(Jctovani poskytnut)'ch prostfedkU. 

m. 
Ucastnici teto smlouvy po jejim precteni prohlasuji, ze souhlasi s jejirn obsahern a ze srnlo-uva 
byla sepsana na zaklade pravdiv)'ch l!dajll aje projevem prave a svobodne viile, na di'tkaz cehozji 
podepisuji. Smlouva nab)'va platnosti po schvaleni Radou mesta Zd'ar nad Sazavou. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne: 11.7.2016 

d arce: obdarovany: 

Sociatni sluzby rnesta 
Zd'ar nad Sazavou 


