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OBSAH: 

Darovací smlouva - nemocnice 

ANOTACE: 

Darovací smlouva o poskytnutí daru města Žďáru nad Sázavou Nemocnici Nové Město na 
Moravě. 

NAVRH USNESENI: 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města zrušit druhou větu usnesení č. 
23/2017/0S/3 ze dne 7. 9. 2017 ve znění "Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, 
která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové město na Moravě, 
příspěvková organizace v předloženém znění". 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, která 
bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové město na Moravě, 
příspěvková organizace v předloženém znění. 
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Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: 

Zpracoval: Předkládá: 
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Popis 
Na jednání zastupitelstva města č. 23 dne 7. 9. 2017 bylo schváleno usnesení č. 23/2017/OS/3 
v tomto znění. 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč Nemocnici Nové Město na 
Moravě, příspěvková organizace z rezervy rozpočtu v rámci projektu Naše nemocnice. 

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad 
Sázavou a Nemocnicí Nové město na Moravě, příspěvková organizace v předloženém znění. 

Nemocnice Nové město na Moravě, příspěvková organizace musí předložit přijetí daru svému 
zřizovateli, kterým je Kraj Vysočina. Po projednání potřebuje nemocnice darovací smlouvu upravit 
ve znění, které je v příloze materiálu. Nejedná se sice o zásadní změny, ale zastupitelstvo města 
text původní darovací smlouvy schválilo, proto navrhujeme revokaci výše uvedeného usnesení se 
zrušením ustanovení o schválení původní darovací smlouvy a schválení textu nové darovací 
smlouvy. 
 
 
Geneze případu 
Jedná se o změnu textu darovací smlouvy schválené na zasedání zastupitelstva města dne 7. 9. 
2017 
 
Návrh řešení 

 
Schválit zrušení původní smlouvy a schválit text nového znění darovací smlouvy.  

 
Varianty návrhu usnesení 
 
nejsou 

 
 
Doporučení předkladatele 
 
Viz. návrh usnesení. 
 
 
Stanoviska  
Nejsou 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Darovací smlouva  
dle ust. § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku:  
 
Město Žďár nad Sázavou,  
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,  IČO 00295841, 
zastoupené starostou, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace,  
se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO 00842001, zastoupená ředitelkou, paní JUDr. Věrou Palečkovou 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
společně jako "smluvní strany" 
 
tuto 

darovací smlouvu: 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar ve výši 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun 
českých), a to na pořízení operační věže pro urologický operační sál (dále též jako dar).  
 

čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) přijímá a 
zavazuje se použít tento finanční dar k účelu, uvedeném v čl. I této smlouvy.  
 

čl. III  
Částka daru ve výši 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) bude dárcem poukázána 
na účet obdarovaného č. účtu 1014026222/5500, vedený u Raiffeisen Bank, a to nejpozději do 10 
(slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

 
čl. IV  

Dárce je oprávněn provést kontrolu, zda darované finanční prostředky byly použity na účel, ke 
kterému byly darovány, a obdarovaný je povinen dárci použití darovaných finančních prostředků 
na jeho žádost prokázat. 
 

čl. V  
Smluvní strany berou na vědomí, že dárce je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění, (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní 
tajemství a smluvní strany tedy berou na vědomí její zveřejnění v souladu s právním předpisem 
uvedeným v tomto článku.  

 
čl. VI  

 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopisu.  
 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti pak nabývá 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dárce výslovně souhlasí 
se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
dárce. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí a 
s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
 



 
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
02. 11. 2017 usnesením č. 24/2017/OS/12 
 
K nabytí daru uvedeného v této smlouvě udělil zřizovatel obdarovaného v souladu s § 37b zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
předchozí písemný souhlas dne ………………………….usnesením č. ……………………… 

 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne    V Novém Městě na Moravě dne  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..   ……………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil     JUDr. Věra Palečková 
starosta města Žďáru nad Sázavou   ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě 
za dárce      za obdarovaného 
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