
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78 
 DNE: 04.12.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1330/2017/oPM 

 

NÁZEV: 
 

Darovací smlouvy  

 

ANOTACE: 
 
Návrh na uzavření darovacích smluv mezi městem Žďár nad Sázavou a Fakta s.r.o., mezi 
městem Žďár nad Sázavou a JUDr. Jaroslavou Brabcovou, mezi městem Žďár nad Sázavou a 
HEPOSTAV, s.r.o.. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy: 
 
1. mezi městem Žďár nad Sázavou a Fakta s.r.o., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Dolní 165/1 
591 01  Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 
2. mezi městem Žďár nad Sázavou a JUDr. Jaroslavou Brabcovou,  591 01  Žďár 
nad Sázavou v předloženém znění. 
 
3. mezi městem Žďár nad Sázavou a HEPOSTAV, s.r.o.  591 01  Žďár nad Sázavou 
v předloženém znění.  
Rada města pověřuje starostu města podpisem těchto smluv. 

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: 
OPM 

Předkládá: 
Ing. Jan Prokop 

 



 

Název materiálu: Darovací smlouvy 
 
Počet stran:   1 
Počet příloh:  3x návrh na darovací smlouvu 
    
 
Popis 
Dárci darují obdarovanému finanční částku ve výši : 
 
Fakta s.r.o    2.000Kč  (slovy:  dva tisíce korun českých) 
JUDr. Jaroslava Brabcová 1.000Kč  (slovy: jeden tisíc korun českých) 
HEPOSTAV, s.r.o.  2.000Kč  (slovy:  dva tisíce korun českých) 
 
Tyto finanční prostředky jsou určeny na zajištění sousedského posezení ve Stržanově konané dne 
16.12.2017. 
 
 
Geneze případu 

xxx 

Návrh řešení 
• Schválit uzavření darovací smlouvy: 

 
1. mezi městem Žďár nad Sázavou a Fakta s.r.o.,                                                                
se sídlem ve Žďáře nad Sázavou,  Dolní 165/1 591 01  Žďár nad Sázavou v předloženém 
znění. 

 
2. mezi městem Žďár nad Sázavou a JUDr. Jaroslavou Brabcovou,                                

, 591 01  Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 
3. mezi městem Žďár nad Sázavou a HEPOSTAV, s.r.o.                                            

, 591 01  Žďár nad Sázavou v předloženém znění.   

 
Varianty návrhu usnesení 

• nejsou 
 
Doporučení předkladatele 

• Po projednání schválit uzavření darovací smlouvy:  
 
1. mezi městem Žďár nad Sázavou a Fakta s.r.o.                                                                   
se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Dolní 165/1 591 01  Žďár nad Sázavou v předloženém 
znění. 
 
2. mezi městem Žďár nad Sázavou a JUDr. Jaroslavou Brabcovou                          

, 591 01  Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 
3. mezi městem Žďár nad Sázavou a HEPOSTAV, s.r.o.                                                   

, 591 01  Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 

 

Stanoviska  
• projednáno s osadním výborem a vedením města. 



Darovaci smlouva 

nize uvedeneho dne, mesfce a roku uzavfrajf: 

Fakta s.r.o. 
se sfdlem ve Zd'afe nad Sazavou, Dolnf 165/1 IC: 25334514, zastoupena ............. . . 
jako "darce" na strane jedne 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 , 591 01 Zd'ar nad Sazavou, cast Zd'ar nad Sazavou 1, ICO 295841, zastoupene 
starostou panem Mgr. Zdenkem Navratilem 
jako "obdarovany" na strane druhe tuto 

darovaci smlouvu: 

cl.l 
Darce tfmto daruje obdarovanemu financnf dar 2.000Kc (slovy: dvatisfce), a to na zajistenf 
sousedskeho posezenf ve StrZanove. 

cl. 11 
Obdarovany financnf dar ve vYSi 2.000Kc (slovy: dvatisfcekorun) pfijfma a zavazuje se pouzft 
tento financni dar k ucelu, uvedenem v cl. I teto smlouvy. 
K uvedenemu ucelu bude tento financnf dar pouzit tak, ze se obdarovany zavazuje financni 
prostfedky, zfskane v souladu s darovaci smlouvou, spolecne s financnimi prostfedky 
obdarovaneho, pouzit na sousedske posezenf ve StrZanove. 

4509. 

cl. 111 
dvatisfcekorun) bude darcem poukazana na ucet obdarovaneho, cfslo 

Komercni banka a.s. pob. Zd'ar nad Sazavou a to nejpozdej i do 
dnu ode dne podpisu tete smlouvy, pod variabilnfm symbolem 

ci.IV 
Darce je opravnen provest kontrolu, zda darovane financnf prosti'edky byly pouzity na ucel, ke 
kteremu byly darovany a obdarovany je povinen darci pouzitf darovanych financnfch prostfedku 
na jeho zadost prokazat. 

cl. v 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostf originalu, z nichz kazda ze 
smluvnfch stran obdrZi po jednom stejnopisu. 



Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu sepsaly svobodne a vazne, ze jejimu obsahu rozumi 
a s timto souhlasi. Na dukaz toho pripojujf sve vlastnorucni podpisy. 

Uzavfeni tete smlouvy bylo schvaleno radou mesta Zcfaru nad Sazavou na zasedan i dne ... . 

Darce vYSiovne souhlasf se zverejnenim celeho textu tete smlouvy na verejne pi'istupnych 
webovYch strankach mesta Zcfaru nad Sazavou. 

Ve Zcfai'e nad Sazavou dne 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta Zdaru nad Sazavou 
za obdarovaneho za darce 



Darovaci smlouva 

nize uvedeneho dne, mesice a roku uzaviraji: 

JUDr. Jaroslava Brabcova 

~ar nad Sazavou 
IC: 15257983 
jako "darce" na strane jedne 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

a 

Zizkova 227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou, cast Zd'ar nad Sazavou 1, ICO 295841, zastoupene 
starostou panem Mgr. Zdenkem Navratilem 
jako "obdarovany" na strane druhe tuto 

darovaci smlouvu: 

ct. I 
Darce tfmto daruje obdarovanemu financni dar 1.000Kc (slovy: jedentisic), a to na zajistenl 
sousedskeho posezeni ve Str-Zanove. 

cl. n 
Obdarovany financni dar ve vysi 1.000Kc (slovy: jedentisic) pfijima a zavazuje se pouzit tento 
financni dark ucelu, uvedenem v cl. I teto smlouvy. 
K uvedenemu ucelu bude tento financni dar pouzit tak, ze se obdarovany zavazuje financni 
prosti'edky, ziskane v souladu s darovacf smlouvou, spolecne s financnimi prosti'edky 
obdarovaneho, pouzit na zajisteni sousedskeho posezeni ve Str-Zanove. 

ct. 111 
Castka 1.000Kc (~ic) bude darcem poukazanav na ucet obdarovaneho, cislo 
bankovnfho uctu: ~ Komercnf banka a.s. pob. Zd'ar nad Sazavou a to nejpozdeji do 
10 (slovy: deseti) kalendai'nich dnu ode dne podpisu teto smlouvy, pod variabilnfm symbolem 
4509. 

ci.IV 
Darce je opravnen provest kontrolu, zda darovane financni prosti'edky byly pouzity na ucel, ke 
kteremu byly darovany a obdarovany je povinen darci pouziti darovanych financnfch prosti'edku 
na jeho zadost prokazat. 



cl. v 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze 
smluvnich stran obdr:Zi po jednom stejnopisu. 

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu sepsaly svobodne a vazne, ze jejimu obsahu rozumi 
a s trmto souhlasi. Na dukaz toho pi'ipojujf sve vlastnorucni podpisy. 

Uzavi'eni teto smlouvy bylo schvaleno radou mesta L:cfaru nad Sazavou na zasedani dne ... . 

Darce vyslovne souhlasf se zvei'ejnenfm celeho textu tete smlouvy na verejne prfstupnych 
webovych strank<kh mesta L:cfaru nad Sazavou. 

Ve L:cfare nad Sazavou dne ..... 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta L:d'aru nad Sazavou 
za obdarovaneho za darce 



Darovaci smlouva 

nfze uvedeneho dne, mesfce a roku uzavfrajf: 

HEPOSTAV, s.r.o. 
~. 591 01 Zdar nad Sazavou 
'iC:"47907053 
Jednatel: Mykhaylo HEDZUR 
jako "darce" na strane jedne 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

a 

Zizkova 227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou, cast Zd'ar nad Sazavou 1, ICO 295841 , zastoupene 
starostou panem Mgr. Zdenkem Navratilem 
jako "obdarovany" na strane druhe tuto 

darovaci smlouvu: 

cl. 1 
Darce tfmto daruje obdarovanemu financnf dar 2.000Kc (slovy: dvatisfce korun), a to na zajistenf 
sousedskeho posezenf ve Strianove. 

cl. 11 
Obdarovany financnf dar ve v"Ysi 2.000Kc (slovy: dvatisfce) pfijima a zavazuje se pouzft tento 
financni dark ucelu, uvedenem v cl. I teto smlouvy. 
K uvedenemu ucelu bude tento financnf dar pouzit tak, ze se obdarovany zavazuje financnf 
prosti'edky, zfskane v souladu s darovacf smlouvou, spolecne s financnfmi prosti'edky 
obdarovaneho, pouzft na zajistenf sousedskeho posezenf ve Strianove. 

cl. 111 
Castka 2.000Kc (slovy: dvatisice) bude darcem poukazana na ucet obdarovaneho, cfslo 
bankovnfho uctu: - · Komercnf banka a.s. pob. Zd'ar nad Sazavou a to nejpozdeji do 
10 (slovy: deseti) kalendai'nfch dnu ode dne podpisu teto smlouvy, pod variabilnfm symbolem 
4509. 

ci.IV 
Darce je opravnen provest kontrolu, zda darovane financnf prosti'edky byly pouzity na ucel, ke 
kteremu byly darovany a obdarovany je povinen darci pouzitr darovanych financnfch prosti'edku 
na jeho zadost prokazat. 

cl. v 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostr originalu, z nichz kazda ze 
smluvnich stran obdrif po jednom stejnopisu. 



Smluvnf strany prohlasujf, ze tuto smlouvu sepsaly svobodne a vazne, ze jej fmu obsahu rozumf 
a s tfmto souhlasf. Na dukaz toho pi'ipojujf sve vlastnorucnf podpisy. 

Uzavi'enf teto smlouvy bylo schvaleno radou mesta 2d'aru nad Sazavou na zasedanf dne .... 

Darce vYSiovne souhlasf se zvei'ejnenfm celeho textu teto smlouvy na vei'ejne pi'fstupnych 
webovYch strankach mesta Zd'aru nad Sazavou. 

Ve 2dai'e nad Sazavou dne .... . 

starosta mesta Zd'aru nad Sazavou 
za obdarovaneho za darce 
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