
Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 67 
 DNE: 22.05.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1086/2017/POL 

 

NÁZEV: 
 

Souhlas s přijetím darů 

 

ANOTACE: 
Souhlas s přijetím daru od společnosti Aries, a.s. a Ortgroup Medical s.r.o. v rámci 
podpory Dne zdraví. Souhlas s přijetím daru od paní xxxxxxx na zlepšení pracovního 
prostředí. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje: 

1. Přijetí věcného daru od společnosti Aries,a.s. dle přílohy 
2. Přijetí věcného daru od společnosti Ortgroup Medical s.r.o. dle přílohy 
3. Přijetí věcného daru od paní xxxxxxx dle přílohy 

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: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Ing. Ilona Komínková 

Předkládá: 
Ing. Ilona Komínová 

 

 



Název materiálu:   Souhlas s přijetím darů 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 3 
 
 
Popis 
Společnost Aries, a.s. darovala Poliklinice Žďár nad Sázavou punčochové zboží v hodnotě 1982,-
Kč bez DPH, tj. 2398,-Kč včetně DPH. Dar byl poskytnut Výdejně zdravotnických prostředků, kde 
bude následně prodán a to v rámci podpory organizace při pořádání Dne zdraví. 
Společnost Ortgroup Medical s.r.o. darovala Poliklinice Žďár nad Sázavou ortopedické pomůcky 
v hodnotě 2.000,-Kč včetně DPH. Dar byl poskytnut Výdejně zdravotnických prostředků, kde bude 
opět prodán a to v rámci podpory organizace při pořádání Dne zdraví. 
Paní xxxxxxxxxxxxxx darovala organizaci mikrovlnou troubu v hodnotě 100,- Kč a to v rámci 
zkvalitňování pracovního prostředí zaměstnanců. 
Darovací smlouvy jsou přílohou tohoto materiálu. 
 
 
 
Geneze případu 
 
 
Návrh řešení 
 
 Schválit přijetí darů pro Polikliniku Žďár nad Sázavou. 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města pro projednání schvaluje: 
1. Přijetí věcného daru od společnosti Aries,a.s. dle přílohy 
2. Přijetí věcného daru od společnosti Ortgroup Medical s.r.o. dle přílohy 
3. Přijetí věcného daru od paní xxxxxxx  dle přílohy 

 Rada města pro projednání neschvaluje: 
1. Přijetí věcného daru od společnosti Aries,a.s. dle přílohy 
2. Přijetí věcného daru od společnosti Ortgroup Medical s.r.o. dle přílohy 
3. Přijetí věcného daru od paní xxxxxxx  dle přílohy 
 

 

 
Doporučení předkladatele 
Ředitelka p.o. doporučuje schválit přijetí darů. 
 
 
 
Stanoviska  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Darovaci smlouva 

uzavrena podle ust. § 2055 a nasi. Obcanskeho zakonfku (zakon c. 89/2012 Sb.) 

obchodni firma: Poliklinika Zd'ar nad Sazavou, prisp~vkova organizace 
se sfdlem Studentska 1699/4, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
IG:48899119, DIGCZ48899119 
zapsana v obchodnfm rejstrrku vedena u Krajskeho soudu v Brne oddfl Pr, vlozka 1935 
jednaj[cf: lng. Ilona Komfnkova, reditelka polikliniky 

(dale jen darce) 

obchodni firma: Aries, a.s. 
se sfdlem Studenec 309, 512 33 Studenec 
IC:28824563 

a 

zapsana v obchodnfm rejstrfku vedena u Krajskeho soudu v Hradci Kralove oddfl B, vlozka 3022 
jednajfcf 
(dale jen obdarovany) 

I. 
Darce daruje obdarovanemu pro pracoviste Vydejna zdravotnickych prostredku na Poliklinice Zd'ar nad 
Sazavou druh zbozf: puncochove zbozf v hod note 1 982,00 Kc bez DPH. 

II. 
Darce pi'edmet smlouvy daruje a obdarovany jej prijfma do sveho vyhradnfho vlastnictvr. Obdarovany 
prohlasuje, ze je mu stav darovanych predmetU znam a darce naopak prohlasuje, ze mu nenf znama 
takova zavada, na kterou by byl povinen obdarovaneho zvlast' upozornit. 

Ill. 
Vlastnictvf predmetu smlouvy prechazf na obdarovaneho dnem podpisu teto smlouvy. K predanf daru 
dojde do 14 dnu ad podpisu smlouvy, o predanr bude sepsan pi'edavacf protokol, ktery podepfse 
opravneny zastupce pracoviste. Obdarovany se zavazuje dar pouzfvat pro potfeby vyse uvedeneho 
pracoviste v souladu s ustanovenfm §20 odst. 8 zakona c. 586/1992 Sb. v platnem znenf. 

IV. 
Opravnenf a zavazky z teto smlouvy pi'echazejf v plnem rozsahu na prfpadne pravnf nastupce 
smluvnfch stran. 

v. 
Darce i obdarovany shodne prohlasujf, ze si tuto darovacf smlouvu pred jejfm podpisem pi'ecetli, ze 
byla uzavi'ena po vzajemnem projednanf podle jejich prave a svobodne vule, urcite, vazne a 
srozumitelne, nikoli v tfsni, za napadne nevyhodnych podmfnek. Darce souhlasf se zverejnenfm sveho 
jmena a pi'edmetu daru v seznamu darcu. 

VI. 
Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podepsanf druhou smluvni stranou a je vyhotovena ve 
dvou stejnopisech. Kazda smluvnf strana obdrzf po jednom vyhotovenr. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne 4. 4. 2017 

Poliklinik£1 Zd'ar·. nad Sazavou £ / 
prfspevkova organizace @ 

Studentska 4, 591 o·1 Zd'ar nad Saz. . · 
tel. 566 690 111 fax: 566 690 200 r h 
ICO: 48899119 DIC: CZ48899119 I 

Obdarovany./ ,;~ 1"1 f \II "'~<!J.k:...\l • •, ~~·.r.r--\ \ ear l 

Poliklinika Zd'ar nad Sazavou, prfspevkova organizace 
lng. Ilona Komfnkova 
reditelka polikliniky 

&~------···· 

Aries, a.s. 



 
 

 
 

uzavrena podle ust. § 2055 a nasi. Obcanskeho zakonfku (zakon c. 89/2012 Sb.) 

obchodnf firma: Ortgroup Medical s.r.o. 
sfdlo: 1. Maje 3236/103, Ostrava- Vftkovice, 703 00 
IC: 26858347 
zapsana v obchodnfm rejstrrku vedenem Krajskym soudem v Ostrave oddfl c, vlozka 50581. 
jednajfcf: Elzbieta Maria Trzaska, jednatel 
( dale jen darce ) 

a 
obchodnf firma: Poliklinika Zd'ar nad Sazavou, prfspevkova organizace 
se sfdlem Studentska 1699/4, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
16:48899119 
jednajfcf: lng. Ilona Komfnkova, feditelka polikliniky 
( dale jen obdarovany ) 

I. 
Darce daruje obdarovanemu pro pracoviste Vydejna zdravotnickych prostfedku na Poliklinice Zd'ar nad 
Sazavou druh zbozr: ortopedicke pomucky v hodnote 2000,-- Kc. 

II. 
Darce pfedmet smlouvy daruje a obdarovany jej pfijfma do sveho vyhradnfho vlastnictvr. Obdarovany 
prohlasuje, ze je mu stav darovanych predmetu znam a darce naopak prohlasuje, ze mu nenr znama 
takova zavada, na kterou by byl povinen obdarovaneho zvlast' upozornit. 

Ill. 
Vlastnictvr pfedmetu smlouvy pfecMzf na obdarovaneho dnem podpisu teto smlouvy. K pfedanr daru 
dojde do 14 dnu ad podpisu smlouvy, o pfedanf bude sepsan pfedavacf protokol, ktery podepfse 
opravneny zastupce pracoviste. Obdarovany se zavazuje dar pouzfvat pro potreby vyse uvedeneho 
pracoviste v souladu s ustanovenfm §2B odst. 8 zakona c. 586/1992 Sb. v platnem znenf. 

IV. 
Opravnenf a zavazky z teto smlouvy pfecMzejf v plnem rozsahu na pffpadne pravnf nastupce 
smluvnfch stran. 

v. 
Darce i obdarovany shodne prohlasujf, ze si tuto darovacf smlouvu pfed jejfm podpisem pfecetli, ze 
byla uzavrena po vzajemnem projednanf podle jejich prave a svobodne vule, urcite, vazne a 
srozumitelne, nikoli v trsni, za napadne nevyhodnych podmfnek. Darce souhlasf se zverejnenfm sveho 
jmena a pfedmetu daru v seznamu darcu. 

VI. 
Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podepsanf druhou smluvnf stranou a je vyhotovena ve 
dvou stejnopisech. Kazda smluvnf strana obdrzf po jed nom vyhotovenf. 

V Ostrave dne ................ .. Ve Zd'are nad Sazavou dne...4.
1
:4.

1
.2Q17 _ 

,..o ik mtka Zd'ar naiaz;vou 
pFfspevkova orga zace (J) 

Studentska 4, 591 01 ar na Saz 
tel. 566 690 111 fax: \6.90 200 
ICO: 48899119 DIC CZ48899119 

obdarovany 
Poliklinika Zd'ar nad Sazavou, prfspevkova organizace 

lng. Ilona Komfnkova 
reditelka polikliniky 



 

Darovaci smlouva -vecny dar 
(§ 2055 obcanskeho zakonfku) 

(dale jen "darce") 

a 

Poliklinika Zd'ar nad Sazavou, prlspevkova organizace 
Studentska 1699/4 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 48899119, DIC: CZ48899119 
zastoupena: lng. llonou Kornlnkovou, reditelkou 

(dale jen "obdarovany") 

uzavreli nlze uvedeneho data podle ustanoveni § 2055 a nasi. obcanskeho zakoniku 
tuto 

darovaci srnlouvu 

Darce se zavazuje na zaklade teto srnlouvy poskytnout vecny dar, a to mikrovlnnou 
troubu ALASKA v celkove hodnote 100,00 Kc. Dar poskytne do 5 dnu od podepsani 
teto srnlouvy. Obdarovany tento dar pFijirna. 

Obdarovany se zavazuje pouzit dar v souladu se svyrn statutern pro zajisteni provozu 
Polikliniky Zd'ar nad Sazavou. 

Darce rna pravo pozadat o inforrnace o pouziti daru. 

Darce rna pravo od srnlouvy odstoupit, pokud obdarovany pouzije dar v rozporu s 
dohodnutyrn ucelern. 

Prava a povinnosti touto srnlouvou vyslovne neupravene se Fldi pFislusnyrni 
ustanovenirni obcanskeho zakoniku o darovani. 

Ucastnici prohlasujf, ze tuto srnlouvu uzavreli na zaklade sve prave a svobodne vule, ze 
pFi jejlrn uzaviranf nejednali v tisni ci za nevyhodnych podrnlnek, srnlouvu si Fadne 
precetli as jejirn obsahem pine souhlasl, coz stvrzuji svyrni vlastnorucnlrni podpisy. 

Dano ve dvou vyhotovenfch s platnosti originalu, pricernz kazda ze srnluvnfch stran 
obdrzl jedno vyhotovenf. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne 24. 4. 2017 
Polikilnlk~• n«d So.h:avou 
. prlspevkov<\ org~niznce Q) 
mudentska tl, 591 o·1 Zd'ar nad Saz. 
tel. 566 680 ·111 fc:x: 5Ci3 690 200 
ICO: 48899i19 Ole> CZ48899119 

lng. Ilona Kornfnkova 
obdarovany 


