
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59 

 DNE: 30.01.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 936/2017/4.ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

Přijetí daru 

 

ANOTACE: 
 

 Žádost o přijetí daru od Spolku rodičů a přátel školy.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z.s.. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Dominika Paulová 

Předkládá: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

 

 



Název materiálu: Přijetí daru 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1  Darovací smlouva 
 
 
Popis 
Přijetí daru - základní škola žádá o schválení přijetí daru na podporu školních aktivit. 
Rada spolku rodičů určuje výši a rozdělení příspěvku na aktivity školy. 
 
 
 
Geneze případu 

 Zdůvodnění: Možnost realizovat více žákovských aktivit. 

 Srovnání s předchozím stavem – každoročně je tento způsob schvalován. 

 Možný další vývoj – i nadále pokračovat 

 Dopady nebo rizika jednotlivých návrhů nejsou.  

 
 
Návrh řešení 

 Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, 

Švermova 4 od Spolku rodičů a přátel školy. 

 Rada města po projednání neschvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, 

Švermova 4 od Spolku rodičů a přátel školy. 

 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme Radě města schválit přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
od Spolku rodičů.  
 
 
 
 
Stanoviska  

 



Darovací smlouva  
 

uzavřená podle § 628 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY     

 

1. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z. s. 
IČO :  71190465 (= variabilní symbol) 

Zastoupené předsedou p. Mgr. Ivo Kuttelwascherem     

(dále jen "dárce")     

 

a                

 

 2. Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4  

 Švermova  4, 591 01 Žďár nad Sázavou    

IČO: 43380123   tel.: 566 503 961 

Zastoupená ředitelem PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem 

(dále jen "obdarovaný")   

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY     

 

1. Dárce se zavazuje touto smlouvou darovat obdarovanému peněžní dar ve výši  

171 871,- Kč   

(slovy jednostosedmdesátjedentisícosmsetsedmdesátjedna). 

 

2. Účel použití. 

Tento dar bude použit pro zajištění výchovné činnosti školy podle rámcového rozpočtu 

schváleného Spolkem rodičů. 

 

2. Obdarovaný prohlašuje, že  slib   dárce  přijímá  a zavazuje se dar vymezený v bodě II. čl.1  

použít pouze k účelu  uvedenému  v  bodě II  čl. 2.  této smlouvy. 

 

III. PŘEDÁNÍ  DARU    

1.  Dar  bude  obdarovanému  poskytnut  bezhotovostním převodem na účet školy (rezervní 

fond) u Moneta Money Bank, účet číslo 701909604/0600 do 28. 2. 2017. 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ                                     

1.  Tato smlouva je vyhotovena  ve dvou stejnopisech,  z nichž   každá   ze   smluvních   stran   

obdrží  jedno  vyhotovení.  

2.  Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu smlouvy a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy.      

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího současného podpisu smluvními 

stranami. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne 24. 1. 2017 

 

  dárce                          obdarovaný          

  


