
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 

 DNE: 2.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 419/2015/3.ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

Přijetí daru 

 

ANOTACE: 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 žádá o souhlas s přijetím finančního daru  
ve výši 20 000,00 Kč.  
Dárce žádá v souvislosti s poskytnutím daru o nezveřejňování osobních údajů.  

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 od fyzické osoby  

 

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: 

ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 

Předkládá: 

ředitelka školy 

 

MATERIÁL  BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



 

 

Název materiálu: Přijetí daru 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 -  Návrh darovací smlouvy 
 
 
Popis 
Ředitelka Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 žádá na základě  Pravidel zřizovatele 
ve vztahu k PO města, část 2., čl.3. Nabývání majetku, odst.3.4   
 

o souhlas s přijetím daru od fyzické osoby  
         

Jedná se o finanční dar ve výši 20 000,00 Kč.   
 
 
Geneze případu 

________________ 

 
Návrh řešení 
 

 Finanční dar bude využit na:  

1. dofinancování nepovinného plaveckého kurzu dětí přípravné třídy a žáků 1.ročníku, 

realizovaném v  Relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou  

2. úhradu nákladů spojených s realizací školního výletu dětí přípravné třídy a žáků  

2. ročníku, který se uskuteční v červnu 2016 

 Plavecký výcvik dětí přípravné třídy a žáků 1. ročníku není povinnou součástí výuky dle 

Školního vzdělávacího programu, proto osobní náklady spojené s realizací nepovinného 

plaveckého výcviku hradí rodiče. 

Díky přijetí daru budou osobní náklady spojené s realizací nepovinného plaveckého výcviku 

dětí přípravné třídy a žáků 1. ročníku uhrazeny z přijatého finančního daru. 

 Dárce žádá v souvislosti s poskytnutím daru o nezveřejňování osobních údajů.  

Varianty návrhu usnesení 
 

A: Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou,  
     Komenského 6 od fyzické osoby 

 

 
 

Doporučení předkladatele 
Doporučuji  udělit souhlas s přijetím daru, dar  bude využit k podpoře vzdělávání dětí 

přípravné třídy a žáků 1. a 2.ročníku. 

 
Stanoviska  

Předkladatel doporučuje  variantu usnesení A, protože dárce žádá v souvislosti s poskytnutím 
daru o nezveřejňování osobních údajů 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAROVACÍ   SMLOUVA – návrh 

(účelově neurčený finanční dar) 

Smluvní strany: 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvková organizace 

zastoupená ředitelkou školy 

Komenského 6 

IČO 48895229 

a 

fyzická osoba:        

bydliště:       

datum narození:      

uzavírají dle §2055 a násl. občanského zákoníku tuto 

darovací smlouvu 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 20 000,00 Kč 

(slovy dvacet tisíc korun)  

 

2. Shora uvedená částka bude poskytnuta obdarovanému takto: 

v hotovosti ……………………………………………………………………….. 

převodem z účtu č. 1464740319/0800 

 

3. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu                  

ze strany obdarovaného. 

 

4. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se použít jej pouze v souladu se svými cíli a 

posláním. 

 

5. Dárce má právo žádat obdarovaného o přeložení příslušných dokladů osvědčujících užití daru. 

 

6. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil  ustanovení odst. 

4 této smlouvy., 

 

7. Obdarovaný může na základě rozhodnutí ředitelky ZŠ vrátit dar v případě, že dárce nepřiměřeným 

způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno. 

 

8. Další smluvní ujednání: -------- 

 

9. Smlouva se vyhotovuje ve  2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá strana ze smluvních stran. 

 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne 5.11.2015 

 

 

Dárce:       Obdarovaný: 

 

                         Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 
 

                               Komenského 6, Žďár nad Sázavou 591 01   


