
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 82 
DNE:   29. 1. 2018   JEDNACÍ ČÍSLO: 1391/2018/POSSM 

 

NÁZEV: 

Bezúplatný převod majetku 

 

ANOTACE: 

Žádost o schválení bezúplatného převodu majetku do vlastnictví města Žďár nad Sázavou. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje bezúplatný převod majetku dle přílohy. 

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: 
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: Bezúplatný převod majetku 
 
Počet stran:   1 
Počet příloh:   1 
 
 
Popis 
 
Dne 20.5.2016 darovala firma Miloslav Odvárka - ODAS příspěvkové organizaci Sociální služby 
města Žďár nad Sázavou 30.000,- Kč. Finanční dar byl určen na obnovu zahrady Domova pro 
seniory. Po domluvě s panem Odvárkou byl dar použit na stavbu přístřešku, který stojí na zahradě. 
V budoucnu bude sloužit nejen klientům Domova, ale také široké veřejnosti. Po dohodě s TSB 
MěÚ jsme stavbu přístřešku realizovali sami s tím, že bude následně bezúplatně převeden do 
majetku města. 
 
Smlouva je přílohou materiálu. 
 
 
Geneze případu 

• RM č. 45 ze dne 27.6.2016, č. usn. 703/2016/POSSM. Souhlas s přijetím darů pro p.o. 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 

Návrh řešení  
• Schválit bezúplatný převod majetku do vlastnictví města Žďár nad Sázavou. 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje bezúplatný převod majetku dle přílohy. 

• Rada města po projednání neschvaluje bezúplatný převod majetku dle přílohy. 
 

Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit bezúplatný převod majetku dle přílohy. 
 
 
Stanoviska  
Odbor sociální doporučuje schválení převodu majetku dle přílohy. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení převodu majetku dle přílohy. 
Technická správa budov doporučuje bezúplatný převod majetku schválit. 
 
  
 
 
 



Smlouva o bezúplatném převodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Sociálními službami města Žďáru nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se 
sídlem Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 43379168, zastoupenými ředitelem 

, jako převodcem na straně jedné 

a 

Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 295841 , 
zastoupeným jeho starostou • - · jako nabyvatelem na straně druhé 

Článek I. 

Převodce prohlašuje. že na své náklady rozestavěl na pozemku Města na ulici Okružní 
67 přístřešek na základě souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru 
vydaného stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou pod č.j. 
SŮ/1052/17/Ku-2-Souh ze dne 10. 7. 2017, spis. zn. SŮ/1052/17/Ku (dále jen pergola) . 

Článek li. 

Převodce převádí bezúplatně nabyvateli nedokončenou stavbu - pergolu, uvedenou v 
čl. I. této smlouvy a nabyvatel tuto pergolu přij ímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude pergolu využívat pro potřeby převodce a klientů Domova pro seniory a 
příspěvkové organizace SSm ZR. 
Hodnota pergoly je v částce 90 825,- Kč. 

Článek Ill. 

Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 29.1.2018. 
Tato smlouva nabývá platnosti a úči nnosti dnem 30. 1. 2018. K tomuto dni také bude 
pergola zapsána v katastru nemovitostí. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29. 1. 2018 

---starosta města 
na straně nabyvatele 

ředitel organizace 
na straně převodce 
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