
Kultura Žďár, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 64 
 DNE: 10. 4. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1019/2017/PO Kultura 

 

NÁZEV: 
 

Přijetí daru  

 

ANOTACE: 
 

Kultura Žďár, PO žádá na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města, část 2., čl. 
3. Nabývání majetku, odst. 3. 4. o souhlas s přijetím finančního daru 
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání  
 

• schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy Petrast a.s., se sídlem 
Náměstí Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou ve výši 12 tis. Kč 

• schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy TOKOZ a.s., se sídlem Santiniho 
20/26, Žďár nad Sázavou ve výši 8 tis. Kč 
 
 

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: ředitelka PO Kultura Žďár 
Ing. Marcela Lorencová 

Předkládá: ředitelka PO Kultura Žďár 
Ing. Marcela Lorencová 

 
 

Mater iá l  bez osobních údajů  
 



Název materiálu: Přijetí daru 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 2 – Sponzorská smlouva Petrast a.s., Smlouva o sponzorování Tokoz a.s. 
 
Popis 
  

Ředitelka Kultury Žďár, PO, Dolní 183 žádá na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu 
k PO města, část 2., čl. 3. Nabývání majetku, odst. 3.4. 

 
o souhlas s přijetím finančního daru od firmy Petrast a.s., Náměstí Republiky 

383/44, Žďár nad Sázavou ve výši 12. tis. Kč  
 
a 
 
o souhlas s přijetím finančního daru od firmy TOKOZ a.s., Santiniho 20/26, 591 

02 Žďár nad Sázavou ve výši 8. tis. Kč  
 

 
Jedná se o finanční dar účelový. Účel daru: „částka bude použita na podporu neziskové 

činnosti, to je kulturní akce pořádané Kulturou Žďár, příspěvkovou organizací“. Viz příloha č. 
1 Sponzorská smlouva, příloha č. 2 Smlouva o sponzorování Tokoz a.s. 

 
 
Geneze případu 

není 
 
 
Návrh řešení 
 

Finanční příspěvek bude použit k úhradě přímých nákladů – honorář – festivalu 
Horácký džbánek 2017. 
 
Doporučení předkladatele 

Předkladatel doporučuje materiál ke schválení. 
 
 
Stanoviska  
 
Žádost o souhlas s přijetím daru projednána s: 
 

- Mgr. Blankou Lučkovou, vedoucí odboru ŠKS 

- Mgr. Zdeňkem Navrátilem, garantem organizace 



 

Sponzorská smlouva 
Petrast a.s. 
Náměstí Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou, 591 01 
Zastoupený panem Petrem Brožem, předsedou představenstva 
IČ: 269 06 538, DIČ: CZ26906538  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3969       
(dále „sponzor“) 
a 

Kultura Žďár, příspěvková organizace 
Dolní 183, Žďár nad Sázavou 591 01 
Zastoupené Ing. Marcelou Lorencovou, ředitelkou  
IČ: 72053682, DIČ: CZ72053682 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v odd. Pr, vložce číslo 1653  
(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 12 000,- Kč. Dar poskytne jako odměnu za propagaci své značky na webových stránkách 
obdarovaného a bannerech při akcích pořádaných obdarovaným. 

 III.  
Účel sponzorského daru 

Obdarovaný od sponzora finanční částku přijímá a zavazuje se, že uvedená částka bude použita na podporu 
jeho hlavní činnosti, to je kulturních akcí pořádaných Kulturou Žďár, příspěvkovou organizací.  
 
Sponzor je touto smlouvou oprávněn provést kontrolu plnění účelu sponzorského daru nahlédnutím do 
účetnictví obdarovaného. 

V. Ostatní ujednání 
1. Obdarovaný přijímá sponzorský dar do svého vlastnictví a zavazuje se splnit podmínky dle čl. II. a použít 

sponzorský dar jen k účelu, uvedeném v čl. III. 
2. Sponzor převede výše uvedenou částku na účet obdarovaného č. 43 – 635 868 0247 / 0100, vedený u 

Komerční banky  se sídlem ve Žďáře nad Sázavou nejpozději do 30. 4. 2017 . 
3. Sponzor má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení čl. 

II nebo 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 Žďáře nad Sázavou  dne 17. 2. 2017  

 
 

_______________________     _______________________                           
              sponzor          obdarovaný 



Smlouva o sponzorování 
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami: 

 
TOKOZ a.s.  
Santiniho 20/26 
591 01  Žďár nad Sázavou 
Zastoupen: Ing. Vladimírem Chládkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem  
IČ: 256 70 042   DIČ: CZ25670042 
zapsaný v obch. Rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v od. B, vložka 3366 
dále jen „podnikatel“ 
a 
Kultura Žďár, příspěvková organizace 
Dolní 183, Žďár nad Sázavou 591 01 
Zastoupené Ing. Marcelou Lorencovou, ředitelkou  
IČ: 72053682   DIČ: CZ72053682 
zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v odd. Pr, vložce číslo 1653  
dále jen „příjemce“ 
 
 

Čl. 1 
Předmět smlouvy 

1) Obě smluvní strany mají zájem spolupracovat při rozvíjení a podpoře kulturních akcí 
v regionu Žďár nad Sázavou 

2) Podnikatel je ochoten poskytnout níže uvedenou částku příjemci. 
3) Podnikatel se zavazuje zaplatit na bankovní účet příjemce částku 8.000,- Kč (slovy: 

sedm tisíce korun českých) a to za podmínek stanovených v odst. 4. 
4) Příjemce od podnikatele uvedenou částku přijímá a zavazuje se, že uvedená částka 

bude použita na pořádání kulturní akce Horácký džbánek 2017 organizovaný Kulturou 
Žďár, příspěvkovou organizací v roce 2017. 

 
Čl. 2 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

Příjemce se zavazuje využívat finanční příspěvek podnikatele v souladu s podmínkami 
této smlouvy a podle právních předpisů ČR a na žádost podnikatele prokázat účelné 
vynaložení prostředků. 
 
 
  

 Čl. 3 
Doba trvání, zánik smlouvy a její účinky 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2) V případě hrubého porušení dobrých mravů může podnikatel od této smlouvy 

odstoupit a domáhat se vrácení poskytnutého finančního příspěvku. Za hrubé porušení 
dobrých mravů se považuje také porušení ustanovení čl. I. a II. této smlouvy. 

 
 

 



Čl. 4 
Platové podmínky 

 
Příjemce po podpisu této smlouvy vystaví a podnikateli doručí fakturu na výše 

uvedenou částku s dobou splatnosti 14 kalendářních dnů. 
 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva byla sepsána podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran ve 

dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Účastníci smlouvu četli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou     Ve Žďáře nad Sázavou 
 
Dne 2. 3. 2017      Dne 2. 3. 2017 
 
 
 
 
 
Za podnikatele:      Za příjemce: 
 
 
 
 
 
…………………………………..    …………………………………. 
Ing. Vladimír Chládek     Ing. Marcela Lorencová 
předseda představenstva     ředitelka Kultura Žďár 


	Přijetí daru 
	Sponzorská smlouva Petrast.pdf
	Sponzorská smlouva
	II.
	Předmět smlouvy
	Účel sponzorského daru
	V. Ostatní ujednání


	Tokoz 2017 dar.pdf
	Čl. 1
	Předmět smlouvy
	Práva a povinnosti smluvních stran

	Čl. 3
	Doba trvání, zánik smlouvy a její účinky

	Čl. 4
	Platové podmínky
	Čl. 5

	Závěrečná ustanovení



