
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3 

 DNE: 26. 11. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 44/2018/ŠKS 

 

NÁZEV: 
 

Darovací smlouvy  

 
 

ANOTACE: 
Jedná se uzavření darovacích smluv mezi autory výtvarných děl Sochařského sympozia 2018 ve 

Žďáře nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi T. H. Vitčice 13, 798 27 
Němčice nad Hanou a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi P. V., 
RE z.s., Vránův mlýn 3, 621 00 Brno a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi H. S., 
Vilémovice 156, 679 06 Vilémovice a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 

 

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: 

odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá:  

 

 



 

Název materiálu: Darovací smlouvy  

Počet stran:  2 
Počet příloh: 1  
 
Popis 
V letošním roce se ve dnech 3. 9. – 16. 9. 2018 konal druhý ročník Sochařského sympozia 
„Žďáření“. Autoři soch pracovali na tvorbě svých děl v prostou ulice Dvorské - areál Hasičského 
záchranného sboru. Slavnostní zakončení tohoto sympozia proběhlo spolu s ukončením letošního 
kulturního festivalu Slavnosti jeřabin v neděli 23. 9. 2018 za Domem kultury a dále v prostoru 
Knihovny M. J. Sychry. Umělecká díla jsou umístěna v prostoru u Domu kultury. (Dvě díla  
u bočního vchodu do Domu kultury a třetí dílo je v prostoru za Domem kultury).    
Darovací smlouvy jsou předloženy k projednání a schválení až nyní, protože před zahájením 
Sochařského sympozia neměli umělci ujasněnou konkrétní představu svého díla – chtěli být 
nejdříve seznámeni s prostorem, kde bude socha umístěna a do tohoto prostoru tvořili  
a zasazovali svá díla. Až následně po zhotovení uměleckého díla stanovili jeho cenu, společně 
s nimi bylo dohodnuto uzavření darovacích smluv mezi jednotlivými autory a městem Žďár nad 
Sázavou. S M. V., která byla pověřena organizací celého Sochařského sympozia 2018 bylo dále 
dohodnuto, že se s autory děl domluví na znění darovacích smluv, zašle jim je k připomínkování a 
úpravě. Darovací smlouvy byly vzájemně vykomunikovány až po měsíci, proto je nyní 
předkládáme k projednání a schválení v radě města.  
Podpisem všech tří darovacích smluv autory a vedením města budou díla předána do vlastnictví 
městu Žďár nad Sázavou.    
 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi T. H., Vitčice 13, 798 27 
Němčice nad Hanou a městem Žďár nad Sázavou v přeloženém znění. 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi P. V., 
RE z.s., Vránův mlýn 3, 621 00 Brno a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi H. S., 
Vilémovice 156, 679 06 Vilémovice a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 
 
 
Rada města po projednání neschvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi T. H., Vitčice 13, 798 27 
Němčice nad Hanou a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 
Rada města po projednání neschvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi P. V., 
RE z.s., Vránův mlýn 3, 621 00 Brno a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 

Rada města po projednání neschvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi H. S., 
Vilémovice 156, 679 06 Vilémovice a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
Stanoviska  
Smlouvy jsou projednány s autory výtvarných děl a místostarostkou města.  
 

 
 



 

Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

 
T. H. 
Vitčice 13 
798 27 Němčice nad Hanou 
DIČ: 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou,  
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841,  
zastoupeno starostou města 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému umělecké dílo pod názvem Zázrak aneb Za zrak zhotovené 
v rámci 2. ročníku sochařského sympozia „Žďáření“, konaného ve dnech  
03.09. – 16.09.2018 ve Žďáře nad Sázavou. 
 

čl. II  
Dárce touto smlouvou daruje umělecké dílo uvedené v čl. 1 této smlouvy v autorské ceně 80.000 
Kč do vlastnictví obdarovaného, který tento dar přijímá do svého výlučného vlastnictví. Výlučné 
vlastnictví neopravňuje vlastníka s dílem jakkoli manipulovat nebo prodat, pokud nemá darovanou 
nebo odkoupenou licenční smlouvu, která je nedílnou součástí autorského zákona. Ohledně 
dispozičních práv (oprava, manipulace) bude autor písemně osloven. Pokud do 30 dnů neobdrží 
obdarovaný od autora nesouhlas, bude v jednotlivých případech nakládat s dílem bez vyjádření 
autora.  
 

čl. III  
Umělecké dílo uvedené v článku I této smlouvy daruje dárce do výlučného vlastnictví 
obdarovaného v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

čl. IV  
1. Obdarovaný prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se stavem 

předmětu daru. 
2. Převáděné umělecké dílo bude předáno obdarovanému dne 26.11.2018, což obdarovaný 

svým podpisem stvrzuje. 
3. Obdarovaný nabude vlastnictví k předmětu této darovací smlouvy dnem podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami. 
4. Obdarovaný se zavazuje nakládat s darovaným objektem podle zákona č. 121/2000 Sb., 

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  
a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

5. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu daru přechází na 
obdarovaného okamžikem nabytí vlastnictví k předmětu daru.  

 
 

čl. V  



 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obdarovaného dárce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen. 
Dárce bere na vědomí, že informace související s touto smlouvou mohou být poskytnuty třetím 
osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Osobní údaje dárce jsou v poskytnuté smlouvě anonymizovány. 
 
Dárce výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí obdarovaný, který před zveřejněním 
anonymizuje osobní údaje dárce. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopisu.  
 
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 radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 
26.11.2018. 

 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:                       
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………… 
 
         Obdarovaný                Dárce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

 
P. V. 
RE z.s. 
Vránův mlýn 3 
621 00 Brno 
IČO:  
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou,  
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841,  
zastoupeno starostou města 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému umělecké dílo pod názvem Zkamenělý tep života aneb 
vzpomínka na Port d´Envaux zhotovené v rámci 2. ročníku sochařského sympozia „Žďáření“, 
konaného ve dnech 03.09. – 16.09.2018 ve Žďáře nad Sázavou. 
 

čl. II  
Dárce touto smlouvou daruje umělecké dílo uvedené v čl. 1 této smlouvy v autorské ceně 95.000 
Kč do vlastnictví obdarovaného, který tento dar přijímá do svého výlučného vlastnictví. Výlučné 
vlastnictví neopravňuje vlastníka s dílem jakkoli manipulovat nebo prodat, pokud nemá darovanou 
nebo odkoupenou licenční smlouvu, která je nedílnou součástí autorského zákona. Ohledně 
dispozičních práv (oprava, manipulace) bude autor písemně osloven. Pokud do 30 dnů neobdrží 
obdarovaný od autora nesouhlas, bude v jednotlivých případech nakládat s dílem bez vyjádření 
autora.  
 

čl. III  
Umělecké dílo uvedené v článku I této smlouvy daruje dárce do výlučného vlastnictví 
obdarovaného v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

čl. IV  
1. Obdarovaný prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se stavem 

předmětu daru. 
2. Převáděné umělecké dílo bude předáno obdarovanému dne 26.11.2018, což obdarovaný 

svým podpisem stvrzuje. 
3. Obdarovaný nabude vlastnictví k předmětu této darovací smlouvy dnem podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami. 
4. Obdarovaný se zavazuje nakládat s darovaným objektem podle zákona č. 121/2000 Sb., 

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  
a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

5. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu daru přechází na 
obdarovaného okamžikem nabytí vlastnictví k předmětu daru.  

 
 

čl. V  



 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obdarovaného dárce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen. 
 
Dárce bere na vědomí, že informace související s touto smlouvou mohou být poskytnuty třetím 
osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Osobní údaje dárce jsou v poskytnuté smlouvě anonymizovány. 
 
Dárce výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí obdarovaný, který před zveřejněním 
anonymizuje osobní údaje dárce. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopisu.  
 
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 radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 
26.11.2018. 

 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:                       
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………… 
 
        Obdarovaný         Dárce 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

 
H. S. 
Vilémovice 156 
679 06 Vilémovice 
IČO:  
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou,  
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841,  
zastoupeno starostou města 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému umělecké dílo pod názvem Zázrak aneb Za zrak zhotovené 
v rámci 2. ročníku sochařského sympozia „Žďáření“, konaného ve dnech 03.09. – 16.09.2018 ve 
Žďáře nad Sázavou. 
 

čl. II  
Dárce touto smlouvou daruje umělecké dílo uvedené v čl. 1 této smlouvy v autorské ceně 80.000 
Kč do vlastnictví obdarovaného, který tento dar přijímá do svého výlučného vlastnictví. Výlučné 
vlastnictví neopravňuje vlastníka s dílem jakkoli manipulovat nebo prodat, pokud nemá darovanou 
nebo odkoupenou licenční smlouvu, která je nedílnou součástí autorského zákona. Ohledně 
dispozičních práv (oprava, manipulace) bude autor písemně osloven. Pokud do 30 dnů neobdrží 
obdarovaný od autora nesouhlas, bude v jednotlivých případech nakládat s dílem bez vyjádření 
autora.  
 

čl. III  
Umělecké dílo uvedené v článku I této smlouvy daruje dárce do výlučného vlastnictví 
obdarovaného v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

čl. IV  
1. Obdarovaný prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se stavem 

předmětu daru. 
2. Převáděné umělecké dílo bude předáno obdarovanému dne 26.11.2018, což obdarovaný 

svým podpisem stvrzuje. 
3. Obdarovaný nabude vlastnictví k předmětu této darovací smlouvy dnem podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami. 
4. Obdarovaný se zavazuje nakládat s darovaným objektem podle zákona č. 121/2000 Sb., 

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  
a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

5. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu daru přechází na 
obdarovaného okamžikem nabytí vlastnictví k předmětu daru.  

 
 

čl. V  



 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obdarovaného dárce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen. 
 
Dárce bere na vědomí, že informace související s touto smlouvou mohou být poskytnuty třetím 
osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Osobní údaje dárce jsou v poskytnuté smlouvě anonymizovány. 
 
Dárce výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí obdarovaný, který před zveřejněním 
anonymizuje osobní údaje dárce. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopisu.  
 
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 radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 
26.11.2018. 

 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:                       
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………… 
 
         Obdarovaný        Dárce 

 

 

 


