
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, 

příspěvková organizace 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3 
 DNE: 26. 11. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 38/2018/3ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

Přijetí daru 

 

ANOTACE: 
 

Přijetí daru od občanského sdružení VerVia z.s.  

Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o.s. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Přijetí věcného daru 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 
                      
 
Popis 
Ředitel Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 žádá na základě  Pravidel zřizovatele ve 
vztahu k PO města, část 2., čl.3. Nabývání majetku, odst.3.4   
 

 
o souhlas s přijetím věcného daru od občanského sdružení VerVia, o.s. 

 
Jedná se o věcný dar v hodnotě 5 251 Kč – 3 ks Afrických bubnů Djembe 

    
viz. příloha -  Darovací smlouva  

 
 
 

 
Geneze případu 

__________________ 

Návrh řešení 
 

• Věcný dar - 3 ks Afrických bubnů Djembe - bude využíván pro realizaci muzikoterapie při 
vzdělávání žáků školy. 

 
 
Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru Základní školou Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o.s. 
 
Rada města po projednání neschvaluje přijetí věcného daru Základní školou Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o.s. 
 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji udělit souhlas s přijetím věcného daru.  

 
Stanoviska  
Žádost o souhlas s přijetím věcného daru projednána s:  

místostarostou města 

vedoucí odboru ŠKS 

 

 



Darovací  smlouva 
 

Smluvní strany: 

 

VerVia, z.s. 
Stržanov 101 

591 02 Žďár nad Sázavou 

IČO: 26556057 

č. účtu: 2000048986/2010 

Zastoupené: PhDr. Zdeňkem Kulhánkem, předsedou spolku 

dále jen dárce, 

a 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 

se sídlem: Komenského 6, 591  01 Žďár nad Sázavou 

zastoupená Mgr. Ivo Kuttelwascherem, ředitelem školy    
IČO: 48895229 

č.účtu: 224673490/0300 

dále jen obdarovaný, 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 
darovací  smlouvu 
 

I. 
Předmět a podmínky smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je věcný dar:   3 ks Afrických bubnů Djembe  v celkové hodnotě 5 251 Kč. 

    Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej převzít do 14 dnů od podepsání této smlouvy. Pokud tak     

    neučiní, darovací smlouva pozbývá platnosti. 

3. Dar předává dárce obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze  

    strany obdarovaného. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

5. Obě strany prohlašují, že darovací smlouvu sepsaly na základě svobodné vůle, smlouvu si přečetly  

    a s jejím obsahem souhlasí. Toto potvrzují svými podpisy. 

 

Ve Žďáru nad Sázavou dne 19. 11. 2018 
 
 

........ .........…..      ………………………………… 

podpis dárce            podpis obdarovaného 

 

 
 


	Přijetí daru

