
Název organizace předkládající materiál 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3 
 DNE: 26.11.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 42/2018/POSSM 

 

NÁZEV: 
 

Souhlas s přijetím darů 

 

ANOTACE: 
 
Žádost o schválení přijetí darů pro PO. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje přijetí darů dle příloh. 

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: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Předkládá: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

 

MA TER IÁ L  B EZ  O S OB N ÍCH  ÚDA JŮ  



Název materiálu:      Souhlas s přijetím darů 
 
Počet stran:                  1 
 
Počet příloh:                 2 
 
 
Popis 
Organizace obdržela výtěžek akce Slavíme se Žďárem 100. výročí založení republiky, kterou pořádala 
společnost Žďas. Částka ve výši 11062,- Kč je určena na nákup vybavení do multismyslové místnosti – 
Snoezelen. Dále organizace obdržela finanční dar ve výši 10000,- Kč od společnosti Troma pro vlastní účely. 
 
Ve smyslu Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města za dne 13.6.2016 je nutný souhlas zřizovatele 
s přijetím daru. 
 
Darovací smlouvy jsou přílohou materiálu. 
 
 
 
Geneze případu 

• Dne 31.10.2018 darovala firma ŽĎAS, a.s. účelový finanční dar ve výši 11.062,- Kč na nákup 
vybavení multismyslové místnosti. 

• Dne 8.11.2018 darovala firma TROMA spol. s r.o. finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro 
potřeby PO. 

 
 
Návrh řešení 

• Schválit přijetí darů pro p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 
 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje přijetí darů pro p.o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou dle příloh. 

• Rada města po projednání neschvaluje přijetí darů pro p.o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou dle příloh. 
 

 

 
Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit přijetí darů dle příloh. 
 
 
 
Stanoviska  
Odbor sociální doporučuje schválení přijetí darů dle příloh. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení přijetí darů dle příloh. 
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