
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78 

 DNE: 4. 12. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1332/2017/ŠKS 

 

NÁZEV: 
Darovací smlouvy  

 

 

ANOTACE: 
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, 

kdy město daruje částku 6 000 Kč dvěma vybraným studentům v rámci Kraje Vysočina na 

zahraniční stáž.  

Darovací smlouva uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a paní J. D. k jejímu udělení 

čestného občanství města Žďár nad Sázavou, kdy město paní D. daruje částku 5 000 Kč na 

částečnou úhradu návštěvy státu Izrael.  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Žďár nad 
Sázavou a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou, Studentská 
761/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.  
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Žďár nad 
Sázavou a paní J. D. 591 02 Žďár nad Sázavou 2, v předloženém znění.  
 

 

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:  

Odbor školství, kultury a sportu 

 

Předkládá: 

 

 

 

 



 

Název materiálu: Darovací smlouva – dar VOŠ a SPŠ  
 
Počet stran:  7 
Počet příloh: 0 
 
Popis 
Vedení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou žádá město Žďár nad Sázavou o poskytnutí dotace pro své 
dva studenty – J. B. a M. N., kteří byli vybráni za vynikající studijní výsledky v soutěžích ve školním 
roce 2016/2017 a v celorepublikové soutěži ENERSOL na mezinárodní stáž na Taiwan. 
Předpokládané náklady na pobyt činí cca 40 tis. Kč. Hlavní náplní stáže, která proběhne 8. – 15. 
12. 2017 je návštěva firem, které se zabývají elektromobilitou a obnovitelnými zdroji energie. 
Studenti na Taiwanu budou prezentovat školu, ale i město Žďár nad Sázavou.  
Finanční dotace by byla použita na částečné pokrytí letenek a ubytování.      
 

Geneze případu 
Není  
 

Návrh řešení 
Odbor školství, kultury a sportu navrhuje schválit finanční dotaci pro VOŠ a SPŠ ve výši 6 000 Kč, 
což je pro každého studenta 3 000 Kč.  
Dar navrhuji vyplatit z položky věcné výdaje uvolněných zastupitelů.  
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou 
a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou, Studentská 761/1, 591 
01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.  
 
Rada města po projednání neschvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Žďár nad 
Sázavou a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou, Studentská 
761/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.  
 
Doporučení předkladatele 
Odbor školství, kultury a sportu navrhuje schválit finanční dotaci pro VOŠ a SPŠ ve výši 6 000 Kč, 
což je pro každého studenta 3 000 Kč.  
 
Stanoviska  
Projednáno s místostarostou města.



 

 

Název materiálu: Darovací smlouva – dar paní J. D.  
 
Počet stran:  7 
Počet příloh: 0 
 
Popis 
Paní J. D. je občanka města Žďáru nad Sázavou, která byla za svůj hrdinský čin v období druhé 
světové války, kdy ukryla na několik měsíců u sebe doma malou, pětiletou židovskou dívenku, za 
což jí v tomto období hrozil trest smrti, navržena občany našeho města na udělení ocenění města 
Žďáru nad Sázavou. Dále byla za svoje statečné jednání navržena na udělení čestného občanství 
města Žďáru nad Sázavou, které bylo schváleno v ZM 2. 11. 2017.  
Pan M. R., který s p. D. a její rodinou intenzivně komunikuje, navštívil osobně  
p. místostarostu města s žádostí, zda by město Žďár nad Sázavou bylo ochotno přispět finanční 
dotací na dar k udělení čestného občanství paní J. D. a to na plánovanou zahraniční cestu do 
Izraele, kterou by si paní D. přála absolvovat. Pan M. R. zároveň oslovuje firmy ve městě a snaží 
se zajistit finanční prostředky na částečné pokrytí zahraniční cesty pro oceněnou paní.  
Pan místostarosta rovněž oslovil některé firmy ve městě a podařilo se mu dojednat podporu ve 
výši 5 000 Kč od každé ze 4 dalších (DELL, HETTICH, ZDAR a ENPEKA). Finanční dotace města 
i uvedených firem by byly předány paní J. D. formou dárkových poukazů na slavnostním 
novoročním setkání podnikatelů ve městě, které je plánováno na 11. 1. 2018 od 16.00 hodin na 
Staré radnici.     
Pokud rada města schválí finanční dotaci, bude použita na částečné pokrytí letenek a ubytování při 
návštěvě státu Izrael.      
 

Geneze případu 
Není  
 

Návrh řešení 
Odbor školství, kultury a sportu navrhuje schválit finanční dotaci pro p. J. D. ve výši 5 000 Kč na 
částečné pokrytí letenek a ubytování u příležitosti návštěvy státu Izrael v roce 2018.  
Dar navrhuji vyplatit z položky věcné výdaje uvolněných zastupitelů.  
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou 
a paní J. D., 591 02 Žďár nad Sázavou 2, v předloženém znění.  
 
Rada města po projednání neschvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Žďár nad 
Sázavou a paní J. D., 591 02 Žďár nad Sázavou 2, v předloženém znění.  
 
Doporučení předkladatele 
Odbor školství, kultury a sportu navrhuje schválit finanční dotaci pro paní J. D. ve výši 5 000 Kč na 
částečné pokrytí letenek a ubytování u příležitosti návštěvy státu Izrael v roce 2018.  
 
Stanoviska  
Projednáno s místostarostou města.
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       ŠKS/DAR/00485/2017 

Darovací smlouva 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841 
číslo bankovního účtu: 328751/0100, Komerční banka a.s., pob. Žďár nad Sázavou 
zastoupeno starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 

jako "dárce" na straně jedné  

a 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 
Studentská 761/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 48895598, DIČ: CZ48895598 
číslo bankovního účtu: 6015-34421751/0100, Komerční banka a.s., pob. Žďár nad Sázavou 
zastoupená ředitelem školy Ing. J. K. 

jako "obdarovaný" na straně druhé  

tuto 

darovací smlouvu:  

čl. I 

Dárce tímto daruje finanční částku ve výši 6 000 Kč (slovy: šesttisíckorunčeských) výhradně za 
účelem částečné úhrady letenek a ubytování při účasti J. B. a M. N., studentů 3. ročníku oboru 
Elektrotechnika Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, na stáži na Taiwanu ve dnech 8. – 
15. 12. 2017. 

čl. I 

Dárce se zavazuje obdarovanému uhradit, na jeho shora uvedený účet, darovanou finanční částku 
do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 

čl. III  

Dárce je oprávněn provést kontrolu, zda byly darované finanční prostředky použity k účelu, ke 
kterému byly darovány. 
 

čl. IV  
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru dárce obdarovaný 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.  

Obdarovaný souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě dárcem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech dárce 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. Obdarovaný 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. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopisu. 
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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 schválila Rada města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 4. 12. 2017. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 12. 2017 
 
 
 za dárce za obdarovaného 
 
 
 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 

 . . 
 starosta města Žďár nad Sázavou ředitel VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 
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       ŠKS/DAR/00486/2017 

Darovací smlouva 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841 
číslo bankovního účtu: 328751/0100, Komerční banka a.s., pob. Žďár nad Sázavou 
zastoupeno starostou města Z. N. 

jako "dárce" na straně jedné  

a 

J. D. 
591 02 Žďár nad Sázavou 2 
rodné číslo: . 

jako "obdarovaná" na straně druhé  

tuto 

darovací smlouvu:  

čl. I 

Dárce tímto daruje finanční částku ve výši 5 000 Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) výhradně za 
účelem částečné úhrady letenek a ubytování při návštěvě obdarované ve státu Izrael v roce 2018. 

čl. II 

Dárce se zavazuje obdarované uhradit, na její shora uvedený účet, darovanou finanční částku do 
15 dnů po podpisu této smlouvy. 

čl. III  

Dárce je oprávněn provést kontrolu, zda byly darované finanční prostředky použity k účelu, ke 
kterému byly darovány. 
 

čl. IV  
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru dárce obdarovaný 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. 

Obdarovaná souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě dárcem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech dárce 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. Obdarovaná si je zároveň vědoma svých práv 
upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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.  
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Uzavření této smlouvy schválila Rada města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 4. 12. 2017. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 12. 2017 
 
 
 za dárce za obdarovanou 
 
 
 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 

   
 starosta města Žďár nad Sázavou     J. D.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


