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NÁZEV: 
Darovací smlouvy – sochařské sympozium   

ANOTACE: 
Jedná se uzavření darovacích smluv mezi autorkami výtvarných děl sochařského sympozia 2016 

ve Žďáře nad Sázavou.  

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi V. V., Chlum u Třeboně a 
městem Žďár nad Sázavou v přeloženém znění. 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi K. H. M., Praha 5 a 
městem Žďár nad Sázavou v přeloženém znění. 
 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi M. Š., Moravec a městem 
Žďár nad Sázavou v přeloženém znění. 
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Název materiálu: Darovací smlouvy – sochařské sympozium 
 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 1  
 
Popis 
Ke konci srpna probíhal ve Žďáře nad Sázavou 1. ročník sochařského sympozia „Žďáření“. 
Autorky soch pracovaly na tvorbě soch v prostou ulice Dvorské - areál Hasičského záchranného 
sboru, kde bylo také slavnostně sympozium zakončeno u příležitosti dokončení děl. Město Žďár 
nad Sázavou nyní vyřizuje stavební povolení pro pevné umístění všech tří soch v prostoru u hřiště 
Modrých dnů (ulice 1. Máje). Po vyřízení tohoto povolení umístění soch proběhne za přítomnosti 
autorek pevné ukotvení výtvarných děl na stanovených místech a předání děl autorek městu Žďár 
nad Sázavou, kde předpokládáme krátký program.    
     
Z výše uvedených důvodů předkládáme radě města znění darovacích smluv ke schválení.   
 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi V. V., Chlum u Třeboně  
a městem Žďár nad Sázavou v přeloženém znění. 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi K. H. M., Praha 5  
a městem Žďár nad Sázavou v přeloženém znění. 
 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi M. Š., Moravec a městem 
Žďár nad Sázavou v přeloženém znění. 
 
 
Rada města po projednání nechvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi V. V., Chlum u Třeboně  
a městem Žďár nad Sázavou v přeloženém znění. 
 
Rada města po projednání neschvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi K. H. M., Praha 5  
a městem Žďár nad Sázavou v přeloženém znění. 
 

Rada města po projednání neschvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi M. Š., Moravec  
a městem Žďár nad Sázavou v přeloženém znění. 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
Stanoviska  
Smlouvy jsou projednány s autorkami soch a místostarostou města Ing. J. Klementem.   

 
 

 
 
 



 
 

Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

 
V. V. 
378 04 Chlum u Třeboně 
IČ: 735 60 545 
DIČ:  
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou,  
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841,  
zastoupeno Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému umělecké dílo pod názvem SÍLA PŘÍRODY zhotovené v rámci 
1. ročníku sochařského sympozia „Žďáření“, konaného ve dnech 22. 8. – 4. 9. 2016 ve Žďáře nad 
Sázavou. 
 

čl. II  
Dárce touto smlouvou daruje umělecké dílo uvedené v čl. 1 této smlouvy v autorské ceně 80 000 
Kč do vlastnictví obdarovaného, který tento dar přijímá do svého výlučného vlastnictví. Výlučné 
vlastnictví neopravňuje vlastníka s dílem jakkoli manipulovat nebo prodat, pokud nemá darovanou 
nebo odkoupenou licenční smlouvu, která je nedílnou součástí autorského zákona. Ohledně 
dispozičních práv (oprava a manipulace) bude autor písemně osloven. Pokud do 30 dnů neobdrží 
obdarovaný od autora nesouhlas, bude v jednotlivých případech nakládat s dílem bez vyjádření 
autora.  
 

čl. III  
Umělecké dílo uvedené v článku I této smlouvy daruje dárce do výlučného vlastnictví 
obdarovaného v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů. 

čl. IV  
1. Obdarovaný prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se stavem 

předmětu daru. 
2. Převáděné umělecké dílo bude předáno obdarovanému dne …………, což obdarovaný 

svým podpisem stvrzuje. 
3. Obdarovaný nabude vlastnictví k předmětu této darovací smlouvy dnem podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami.  
4. Obdarovaný se zavazuje nakládat s darovaným objektem podle zákona č. 121/2000 Sb., 

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon). 

5. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu daru přechází na 
obdarovaného okamžikem nabytí vlastnictví k předmětu daru.  



 
 

 
 

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 
19.09.2016. 

 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:                     
 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………… 
 
 Mgr. Zdeněk Navrátil             V. V. 
 
 

 

 
 
 

 



 
 

Darovací smlouva  

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 
 
 K. H. M. 
150 00 Praha 5 
DIČ: CZ6858151080 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou,  
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841,  
zastoupeno Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému umělecké dílo pod názvem ŽIVÝ KÁMEN zhotovené v rámci  
1. ročníku sochařského sympozia „Žďáření“, konaného ve dnech 22. 8. – 4. 9. 2016 ve Žďáře nad 
Sázavou. 
 

čl. II  
Dárce touto smlouvou daruje umělecké dílo uvedené v čl. 1 této smlouvy v autorské ceně 220.000 
Kč do vlastnictví obdarovaného, který tento dar přijímá do svého výlučného vlastnictví. Výlučné 
vlastnictví neopravňuje vlastníka s dílem jakkoli manipulovat nebo prodat, pokud nemá darovanou 
nebo odkoupenou licenční smlouvu, která je nedílnou součástí autorského zákona. Ohledně 
dispozičních práv (oprava, manipulace) bude autor písemně osloven. Pokud do 30 dnů neobdrží 
obdarovaný od autora nesouhlas bude v jednotlivých případech nakládat s dílem bez vyjádření 
autora.  
 

čl. III  
Umělecké dílo uvedené v článku I této smlouvy daruje dárce do výlučného vlastnictví 
obdarovaného v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

čl. IV  
1. Obdarovaný prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se stavem 

předmětu daru. 
2. Převáděné umělecké dílo bude předáno obdarovanému dne …………, což obdarovaný 

svým podpisem stvrzuje. 
3. Obdarovaný nabude vlastnictví k předmětu této darovací smlouvy dnem podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami. 
4. Obdarovaný se zavazuje nakládat s darovaným objektem podle zákona č. 121/2000 Sb., 

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon). 

5. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu daru přechází na 
obdarovaného okamžikem nabytí vlastnictví k předmětu daru.  



 
 

 
 

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 
19.09.2016. 

 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:                       
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………… 
 
 Mgr. Zdeněk Navrátil        K. H. M. 
 

 
 

 

 



 
 

Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

 
M. Š. 
592 54 Moravec 
IČ: 03705021 
DIČ: CZ7355294474 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou,  
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841,  
zastoupeno Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému umělecké dílo pod názvem VODNÍ ŽIVEL zhotovené v rámci  
1. ročníku sochařského sympozia „Žďáření“, konaného ve dnech 22. 8. – 4. 9. 2016 ve Žďáře nad 
Sázavou. 
 

čl. II  
Dárce touto smlouvou daruje umělecké dílo uvedené v čl. 1 této smlouvy v autorské ceně 200.000 
Kč do vlastnictví obdarovaného, který tento dar přijímá do svého výlučného vlastnictví. Výlučné 
vlastnictví neopravňuje vlastníka s dílem jakkoli manipulovat nebo prodat, pokud nemá darovanou 
nebo odkoupenou licenční smlouvu, která je nedílnou součástí autorského zákona. Ohledně 
dispozičních práv (oprava, manipulace) bude autor písemně osloven. Pokud do 30 dnů neobdrží 
obdarovaný od autora nesouhlas, bude v jednotlivých případech nakládat s dílem bez vyjádření 
autora.  
 

čl. III  
Umělecké dílo uvedené v článku I této smlouvy daruje dárce do výlučného vlastnictví 
obdarovaného v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

čl. IV  
1. Obdarovaný prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se stavem 

předmětu daru. 
2. Převáděné umělecké dílo bude předáno obdarovanému dne …………, což obdarovaný 

svým podpisem stvrzuje. 
3. Obdarovaný nabude vlastnictví k předmětu této darovací smlouvy dnem podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami. 
4. Obdarovaný se zavazuje nakládat s darovaným objektem podle zákona č. 121/2000 Sb., 

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon). 

5. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu daru přechází na 



 
 

obdarovaného okamžikem nabytí vlastnictví k předmětu daru.  
 
 

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 
19.09.2016. 

 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:                       
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………… 
 
 Mgr. Zdeněk Navrátil               M. Š. 
 

 


