
Materiál bez osobních údajů 

Mateřská škola Žd'ár nad Sázavou, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 67 

DNE: 22.05.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1082/2017/PO MŠ 

NÁZEV: 
Souhlas s přijetím darů a následné rozpočtové opatření 

ANOTACE: 

Žádost o schválení přijetí darů a následné rozpočtové opatření 
pro PO MŠ Žďár nad Sázavou 

NÁVRH USNESENÍ: 

RM po projednání schvaluje přijetí finančních darů podle darovacích smluv uvedených v příloze 

a úpravu rozpočtu v souvislosti s přijetím darů. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního Odbor stavební: 
plánování: 

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: Předkládá: 

Ředitelka PO MŠ Ředitelka PO MŠ 



Název materiálu: Souhlas s přijetím darů a následné rozpočtové opatření 

Počet stran: 1 
Počet příloh: 3 

Popis 
Na MŠ Brodskou daruje organizace E-Normalie servis s.r.o. finanční dar ve výši 15.000Kč 
a organizace Revolta Beer & Cafe s.r.o. finanční dar ve výši 15.000Kč. 

Ve smyslu Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 14.6.2016 je nutný písemný souhlas 
zřizovatele s přijetím daru. 

Darovací smlouvy jsou přílohou materiálu. 

Z důvodu navýšení příjmů přikládáme i tabulku s následným rozpočtovým opatřením. 

Geneze případu 

Návrh řešení 
Schválit přijetí finančních darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou a následné rozpočtové opatření. 

Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání schvaluje přijetí darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou a

následné rozpočtové opatření.
• Rada města po projednání neschvaluje přijetí darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou a

následné rozpočtové opatření.

Doporučení předkladatele 
• Ředitelka PO MŠ doporučuje schválit přijetí darů dle příloh a následné rozpočtového

opatření.

Stanoviska 
Materiál byl projednán s Bc. J. Vácovou a Mgr. B. Lučkovou . 
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"
Mateřská škola Zďár nad Sázavou, ·příspěvková organizace 

Okružní 729173, Žďár nad Sázavou 591 01 

DAROVACÍ SMLOUVA 

(finanční dar) 

Smluvní strany: Mateřská škola Zďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
Okružní 729/73 
IČ:71001565 
ČSOB: 181305902/0300 
zastoupená Mgr. Ivetou Klusákovou 

a 

organizace: 
se sídlem: 

E-k/OR.MAUE. &Sl2..\J1S SYO. 
�'(�tJ{\ 1- �b ['L4 J �\) óO ?[A\-\A
o'2J,OO-=t5::-=t-IČO: 

bankovní spojení: 
č. ú.: 
zastoupený/á: Vi't E.( ""' r\ lf.R. 

uzavírají dle § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto 
darovací smlouvu 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši Kč_;f!; Q(jj _ ke. . ' 
t 

2. Shora uvedená částka bude poskytnuta obdarovanému takto:
v hotovosti ..... \�l .Q.J 1;)_\1. � ........................................................................................ . 
převodem z účtu ...................................................................................................... . 

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

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

5. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení 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 MŠ vrátit · dar dárci 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 ...... ť ......... obdrží každá ze smluvních 
stran. 

I O. 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. 

Dárce: Obdarovaný: 

·· ············································· 



Mateřská škola Zďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 591 01 

DAROVACÍ SMLOUVA 
(finanční dar) 

Smluvní strany: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
Okružní 729/73 

a 

organizace: 
se sídlem: 
IČO: 

IČ:71001565 
ČSOB: 181305902/0300 
zastoupená Mgr. Ivetou Klusákovou 

bankovní spojení: /101v!:tt1 /10/Jél.( b/HV/:: 
č. ú.: cJ �./J 0;1-s-q / 01-00

/ zastoupeny/á: fl:TRA JM�JO (/.[' ,é,q

BrtR& CAFE 

Re11otta Beer & Cafe s.r.o 
Náměstí Republiky 64/14

Zdár nad Sázavou 1
59101 

IČ: 05342937 

uzavírají dle§ 2055 a násl. občanského zákoníku tuto 
darovací smlouvu 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnuti finanční částky ve výši Kč _ � 
-==-//J é/00 -

.................................................................................................... /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2. Shora uvedená částka bude poskytnuta obdarovanému takto:

v hotovosti . � ................................................................................................... . 

převodem z účtu . .  ./..1.:'!..t?:f.. ?!..r/ ??.rf..t!P. .............................................................. .. 
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 předložení 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 MŠ vrátit dar dárci 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 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 ... f-!..� .. F..-... #..�?:. ................................ dne ............................................ .. 

Dárce: 

C mu CMt J 

 



Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Okružní 729/73 

Úprava rozpočtu 2017 

2017 RO-dary 

Výdaje 44 064,80 

Platy a povinné pojistné 31 044,50 

Nákupy materiálu 5 365,30 

úroky a ostatní finační výdaje 0,00 
Nákupy vody, paliv, energií 3 404,00 
Nákupy služeb 3 496,00 
Daně a poplatky 0,00 
Pořízení majetku 50,00 
Opravy 570,00 
Cestovné 7,00 
Reprefond 10,00 
Ostatní výdaje 118,00 

Příjmy 44 064,80 

Poskytování služeb a výrobků 5 715,00 
Příspěvek od zřizovatele 7 000,00 

Příjmy z krajského rozpočtu 31 071,50 
Jiné rozpočty-Úřad práce, ESF 225,00 
Ostatní příjmy-pronájem, dary atd. 53,30 

v tis.Kč 

UR 

30,00 44 094,80 

0,00 31 044,50 

30,00 5 395,30 

0,00 0,00 

0,00 3 404,00 
0,00 3 496,00 
0,00 0,00 

0,00 50,00 

0,00 570,00 

0,00 7,00 

0,00 10,00 
0,00 118,00 

30,00 44 094,80 

0,00 5 715,00 
0,00 7 000,00 

0,00 31 071,50 

0,00 225,00 
30,00 83,30 




