
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53 

 DNE: 14.11.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 842/2016/4.ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

Přijetí darů 

 

ANOTACE: 
 
     Žádost o schválení přijetí darů pro třídy Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4.    

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4  

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: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

Předkládá: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

 

 

MICKAD
Text napsaný psacím strojem
MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



Název materiálu: Přijetí darů ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 7 
Darovací smlouvy 
 
 
Popis 
Dle pravidel zřizovatele žádá Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4:   
Přijetí daru na nákup pomůcek a vybavení v 1. třídě ZŠ Santini ve výši 1 057 Kč 
a Přijetí daru na nákup pomůcek a vybavení pro třídu 2.A ZŠ Švermova 4 ve výši 7 000 Kč 
Přijetí darů na zajištění přípravy a tisku školního kalendáře ve výši 14 500 Kč. 
 
 
 
 
Návrh řešení 

 Zdůvodnění: Finanční podpora ze strany rodičů žáků. 

 Možný další vývoj – i nadále pokračovat 

 Dopady nebo rizika jednotlivých návrhů nejsou.  

 
Varianty návrhu usnesení 

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

Švermova 4. 

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

Švermova 4. 

 

 
Doporučení předkladatele 

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 
4 od rodiče žáka 1. třídy ZŠ Santini.  
 
 
 
Stanoviska  

 



Darovací smlouva  
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. SMLUVNÍ STRANY     

 

1.  

 

JAVLIN, a.s. 

Betlémské náměstí 251/2 

110 00 Praha 1 

IČO: 28213874 

zastoupená ředitelem Ing. Davidem Pavlisem  

(dále jen "dárce") 

 

a                

 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4  

Švermova  4, 591 01 Žďár nad Sázavou    

IČO : 43380123   tel.: 566503961 

zastoupená ředitelem PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem 

(dále jen "obdarovaný")   

 

 

 II. PŘEDMĚT SMLOUVY     

 

1. Dárce se zavazuje touto smlouvou darovat obdarovanému peněžní dar ve výši   7 000 Kč    

(slovy sedmtisíc). 

 

2. Účel použití 

Tento dar bude použit jako příspěvek pro třídu 2.A na školní rok 2016/2017. 

 

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 ve výši 7 000 Kč na účet školy  č. 701909604/0600. 

 

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 3.11. 2016 

 

 

dárce                          obdarovaný           



Darovací smlouva  
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. SMLUVNÍ STRANY     

 

1.  

 

Dita Ondroušková 

Vrbová 498/2 

591 02  Žďár nad Sázavou 2 

(dále jen "dárce") 

 

a                

 

 2. Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4  

Švermova  4, 591 01 Žďár nad Sázavou    

IČO : 43380123   tel.: 566503961 

zastoupená ředitelem PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem 

(dále jen "obdarovaný")   

 

 

 II. PŘEDMĚT SMLOUVY     

 

1. Dárce se zavazuje touto smlouvou darovat obdarovanému peněžní dar ve výši   1 057 Kč    

(slovy jedentisícpadesátsedm). 

 

2. Účel použití 

Tento dar bude použit jako příspěvek pro 1. třídu v zámecké škole na školní rok 2016/2017. 

 

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 v hotovosti do pokladny školy. 

 

 

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 26.9. 2016 

 

 

dárce                          obdarovaný           





paulova
Obdélník

paulova
Obdélník

paulova
Obdélník

paulova
Obdélník

paulova
Obdélník

paulova
Obdélník

paulova
Obdélník

paulova
Obdélník

paulova
Obdélník

paulova
Obdélník

paulova
Obdélník

paulova
Obdélník

paulova
Obdélník



 

Sponzorská smlouva 

 

Petrast, a.s., 

Náměstí Republiky 383/44,  

591 01 Žďár nad Sázavou, 

IČO 26906538, DIČ: CZ26906538 

Zastoupený paní Ivanou Brožovou, místopředsedou představenstva 

 

(dále „sponzor“) 

 

a 

 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4  
Švermova  4,  

591 01 Žďár nad Sázavou,    

IČO : 43380123   tel.: 566503961 

Zastoupená ředitelem PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem 

 

 (dále „obdarovaný“) 

 

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 
 

 

I. 

Prohlášení o způsobilosti 

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé 

nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti. 

 

II.  

Předmět smlouvy 

 

Na základě této smlouvy poskytne sponzor obdarovanému sponzorský dar ve formě 

peněžního plnění ve výši 4 000,- Kč.  

III.  

Účel sponzorského daru 

 

Obdarovaný se zavazuje použít poskytnutý sponzorský dar jako příspěvek k zajištění přípravy 

a tisku školního kalendáře. 

Sponzor je touto smlouvou oprávněn provést kontrolu plnění účelu sponzorského daru 

nahlédnutím do účetnictví obdarovaného. 

 



IV. Ostatní ujednání 
 

1. Obdarovaný přijímá sponzorský dar do svého vlastnictví a zavazuje se použít 

sponzorský dar jen k účelům uvedeným v čl. III. 

2. Sponzor převede výše uvedenou částku na účet obdarovaného č. 701909604/0600, 

vedený u Moneta Money Bank nejpozději do 30.9.2016. 

3. Sponzor má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný 

porušil ustanovení čl. III. této smlouvy. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. Platnosti a účinnosti pak nabývá dnem jejího podpisu poslední ze 

smluvních stran.  

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze v písemné formě číslovanými dodatky.  

 

6. Smluvní strany prohlašují, že byla smlouva uzavřena na základě jejich pravé, 

svobodné vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, zcela mu 

porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují v závěru své 

podpisy. 

 

 

Ve Žďáru nad Sázavou dne ……   

 

 

    

_______________________     _______________________                           

              sponzor          obdarovaný 

 

 

 

 

 

 

 

 



Darovací smlouva  
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. SMLUVNÍ STRANY     

 

1. Klub rodičů a přátel Zámek Žďár nad Sázavou 2, z.s. 

Zámek 4/4, 591 02 Žďár nad Sázavou 2    

IČO: 26984482 

zastoupená předsedkyní Janou Jurkovou 

 

 

 (dále jen "dárce") 

 

a                

 

 2. Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4  

 Švermova  4, 591 01 Žďár nad Sázavou    

IČO : 43380123   tel.: 566503961 

Zastoupená ředitelem PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem 

(dále jen "obdarovaný")   

 

 II. PŘEDMĚT SMLOUVY     

 

1. Dárce se zavazuje touto smlouvou darovat obdarovanému peněžní dar ve výši 5 000 Kč     

( slovy pěttisíc). 

 

2. Účel použití 

Tento dar bude použit jako příspěvek na zajištění přípravy a tisku školního kalendáře. 

 

3.  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 v hotovosti do pokladny školy. 

 

 

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 21.9. 2016 

 

dárce                          obdarovaný           



Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

 

Sponzorská smlouva 
 

 

Petr Mudroch 

Devotyho 2452 

530 02   Pardubice 

IČO: 72821141 

DIČ: CZ7810123354 

(dále „sponzor“) 

 

a 

 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4  
Švermova  4 

591 01 Žďár nad Sázavou    

IČO : 43380123   tel.: 566503961 

Zastoupená ředitelem PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem 

 

 (dále „obdarovaný“) 

 

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 
 

 

I. 

Prohlášení o způsobilosti 

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé 

nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti. 

 

II.  

Předmět smlouvy 

 

Na základě této smlouvy poskytne sponzor obdarovanému sponzorský dar ve formě 

peněžního plnění ve výši 3 000,- Kč.  

III.  

Účel sponzorského daru 

 

Obdarovaný se zavazuje použít poskytnutý sponzorský dar jako příspěvek k zajištění přípravy 

a tisku školního kalendáře. 

Sponzor je touto smlouvou oprávněn provést kontrolu plnění účelu sponzorského daru 

nahlédnutím do účetnictví obdarovaného. 



IV. Ostatní ujednání 
 

1. Obdarovaný přijímá sponzorský dar do svého vlastnictví a zavazuje se použít 

sponzorský dar jen k účelům uvedeným v čl. III. 

2. Sponzor převede výše uvedenou částku na účet obdarovaného č. 701909604/0600, 

vedený u Moneta Money Bank nejpozději do xxxxx. 

3. Sponzor má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný 

porušil ustanovení čl. III. této smlouvy. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. Platnosti a účinnosti pak nabývá dnem jejího podpisu poslední ze 

smluvních stran.  

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze v písemné formě číslovanými dodatky.  

 

6. Smluvní strany prohlašují, že byla smlouva uzavřena na základě jejich pravé, 

svobodné vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, zcela mu 

porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují v závěru své 

podpisy. 

 

 

Ve Žďáru nad Sázavou dne 29.9.2016  

 

 

 

 

 

 

    

_______________________     _______________________                           

              sponzor          obdarovaný 

 

 

 

 

 

 

 

 




