
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 
 DNE: 28.11.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 847/2016/STAR 

 

NÁZEV: 
 

Darovací smlouva E.ON 

 

ANOTACE: 
 
Návrh na uzavření darovací smlouvy  mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, 
s.r.o. . 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad 
Sázavou a E.ON Česká republika, s.r.o. 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: 
oPK 

Předkládá: 
Mgr. Zdeněk Navrátil 

 



 

Název materiálu: Darovací smlouva 
 
Počet stran:   1 
 
Počet příloh:  1. Darovací smlouva 
   2. Memorandum o vzájemné spolupráci 
 
Popis 
Dárce daruje obdarovanému finanční částku ve výši 20.000Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských). 
Tyto finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu podpory elektromobility ve Žďáře nad 
Sázavou, na zakoupení elektrokola.  
 
 
Geneze případu 

• Usnesením 669/2016/ORÚP  rada města po projednání vzala na vědomí námět komise 
rozvoje a životního prostředí v oblasti elektromobility a zadala OKS, TSBM a komunitní 
koordinátorce zahájit ve spolupráci se SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou přípravu konceptu 
rozvoje elektromobility. 

• Usnesením Usn. 745/2016/oPK rada města po projednání schválila uzavření Memoranda o 
vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) v projektu Smart City mezi městem Žďár 
nad Sázavou a E.ON Česká republika, s. r. o. v předloženém znění. Rada města pověřila 
Mgr. Zdeňka Navrátila, starostu města, uzavřením tohoto Memoranda. 

 
 
Návrh řešení 

• Schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká 
republika, s.r.o. v předloženém znění. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad 
Sázavou a E.ON Česká republika, s.r.o. v předloženém znění. 

 

 
Doporučení předkladatele 
Po projednání schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká 
republika, s.r.o. v předloženém znění. 
 
 
Stanoviska  
Návrh byl projednán se starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem a místostarostou Ing. Josefem 
Klementem.  
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