
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97 
 DNE:  8. 10. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1717/ 2018/ POSSM 

 

NÁZEV: 
 

Souhlas s přijetím darů 

 

ANOTACE: 
 
Žádost o schválení přijetí darů pro PO a na pořádání Festivalu sociálních služeb. 
 
 
 

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

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník 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: Odd. správy měst. lesů a rybníků: 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:   10 
 
 
Popis 
 
Při organizaci Festivalu sociálních služeb, který se konal 19. 9. 2018, jsem oslovil skupinu 
potencionálních komerčních vystavovatelů. Tyto subjekty hradí účastnický poplatek formou účelové 
darovací smlouvy. Na festival se přihlásilo šest komerčních subjektů, jejichž účelové finanční dary 
dosáhly celkové výše 26.000,- Kč. Dále organizace dostala nabídku na darování vysavače, sušičky 
prádla, kompenzačních pomůcek a tlakoměr. 
 
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 5.9.2018 darovala paní Sýkorová vysavač v pořizovací ceně 4.000,- Kč pro potřeby PO. 

Dne 24.9.2018 darovala firma HARTMANN – RICO a.s. účelový finanční dar ve výši 8.000,- Kč na 
pořádání Festivalu sociálních služeb. 

Dne 1.8.2018 darovala firma APOS BRNO s.r.o. účelový finanční dar ve výši 3.000,- Kč na pořádání 
Festivalu sociálních služeb. 

Dne 7.8.2018 darovala firma Pilulka Lékárny a.s. účelový finanční dar ve výši 3.000,- Kč na pořádání 
Festivalu sociálních služeb. 

Dne 1.8.2018 darovala firma Solift, s.r.o. účelový finanční dar ve výši 3.000,- Kč na pořádání 
Festivalu sociálních služeb. 

Dne 21.6.2018 darovala firma DMA Praha s.r.o. účelový finanční dar ve výši 6.000,- Kč na pořádání 
Festivalu sociálních služeb. 

Dne 1.8.2018 darovala firma Meyra ČR s.r.o. účelový finanční dar ve výši 3.000,- Kč na pořádání 
Festivalu sociálních služeb. 

Dne 23.7.2018 daroval pan Kadlec sušičku prádla v pořizovací ceně 13.999,- Kč pro potřeby PO. 

Dne 13.8.2018 darovala Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. kompenzační 
pomůcky pro potřeby PO. 

Dne 26.6.2018 darovala firma HARTMANN – RICO a.s. tlakoměr 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. 



• 

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
~ telefon: 566621533 

www.socsluzbyzdar.cz 

Darovací smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

a 

1. Firma: Solift, s.r.o. 
Se sídlem: Čechyňská 353/8, 602 00 Brno 
IČ: 292 30 365 

zastoupená: ··
číslo účtu: 5500796001/5500 
(dále jen dárce) na straně jedné 

2. Sociální služby města Žd'ár nad Sázavou, příspěvková organizace 
se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou, 591 01 
IČO: 43379168 
zastoupené 
číslo účtu 20839751/0100 vedený u KB Zďár nad Sázavou 
(dále jen obdarovaný) na straně druhé 

ta k to: 
I. 

Dárce prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy jsou finanční prostředky ve výši 3.000,-

Kč. 

Tuto částku dárce poskytuje, aniž by k tomu měl právní nebo jinou povinnost na účet (viz výše) 

'v. s. 999 

Dárce prohlašuje, že předmět darn uvedený výše předává obdarovanému bezplatně na pořádání 
5. ročníku Festivalu sociálních služeb. 

II. 
Obdarovaný d.ar dobrovolně přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému poskytl dárce 
dar~vané' prostředky. 

III. 
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a je projevem pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji 
podepisují. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i ~bdarovaný 
obdrží po jednom výtisku. Smlouva nabývá platnosti po schválení Radou města· Žd'ár nad 
Sázavou. 

ve Žd'áře nad Sázavou dne: 1. 8. 2018 

obdarovaný: 



• 

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
~ telefon: 566621533 

' www.socsluzbyzdar.cz 

Darovací smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

1. Fir~a: /J/?ltl- i .f ,!--;P. I 
it:s1dlem: p~##- (f1at11f-tlf ZS3/ j5 
zastoupená: 
číslo účtu: 

(dále jen dárce) na straně jedné 
a 

2. Sociální služby města Žd'ár nad Sázavou, příspěvková organizace 
se.šídlem Okružní 67, ŽďáI· nad Sázavou, 591 01 
IČO: 43379168 
zastoupené 
číslo účtu 20839751/0100 vedený u KB Zďár nad Sázavou 
(dále jen obdarovaný) na straně druhé 

ta k to: 
I. 

Dárce prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy jsou finanční prostředky ve výši .J..r:..?.(tj-
Kv ' C. :: 

Tuto částku dárce poskytuje, aniž by k tomu měl právní nebo jinou povinnost na účet (viz výše) 
v. s. 999 

Dárce prohlašuje, že předmět daru uvedený výše předává obdarovanému bezplatně na pořádání 
5. ročru1rn Festivalu sociálních služeb. 

II. 
Obdarovaný dar dobrovolně přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému poskytl dárce 
darované prostředky. 

III. 
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva 
byla 'sepsána na základě pravdivých údajů aje projevem pravé a svobodné vůle, na dukaz čehož ji 
podepisují. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný 
obdrží po jednom výtis.ku. Smlouva nabývá platnosti po schválení Radou města Žďár nad 
Sázavou. 

1 dne: Í/$J 2018 

obdarovaný: 



• 

Sociální služby města Žcfár nad Sázavou 
příspěvková organizace, ICO 43379168 

Okružni 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
~ telefon: 566621533 

www.socsluzbyzdar.cz 

Darovací smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

a 

1. Firma: DMA Praha s.r.o. 
Se sídlem: Praha 4, Krajanská 339, PSČ 149 oo 
IČ: 25689495 

zastoupená: 
číslo účtu: 

(dále jen dárce) na straně jedné 

2. Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou, 591 01 
IČO: 43379168 

zastoupené -
číslo účtu 20839751/0100 vedený u KB Zd'ár nad Sázavou 
( dále jen obdarovaný) na straně druhé 

ta k to: 
I. 

'•, 

Dárce prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy jsou finanční prostředky ve výši 6 000,-

Kč. 

Tuto částku dárce poskytuje, aniž by k tomu měl právní nebo jinou povinnost na účet (viz výše) 

v. s. 999 

Dárce prohlašuje, že předmět daru uvedený výše předává obdarovanému bezplatně na pořádání 
5. ročníku Festivalu sociálních služeb. 

II. 
Obdarovaný dar dobrovolně přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému poskytl dárce 
daf'ované prostředky. 

III. 
Účastníci této smlouvy·po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a je projevem pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji 
podepisují. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný 
obdrží po jedn.9m výtisku. Srn louva nabývá platnosti po schválení Radou města Žďár nad 
Sázavou. 

obdarovan 



• 

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, ICO 43379168 
Okružní 67, 591 01 :Žďár nad Sázavou 

,.. telefon: 566621533 
www.socsluzbyzdar.cz 

Darovací smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

a 

1. Firma: 
Se sídlem: 
IČ: 
zastoupená: 

APOS BRNO s.r.o. 
Kotlanova 3, Brno 62700 
46980709 

číslo účtu: 372546143/0300 
(dále jen dárce) na straně jedné 

2. Sociální služby města Žd'ár nad Sázavou, příspěvková organizace 
se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou, 591 01 
IČO: 43379168 
zastoupené. 
číslo účtu 20839751/0100 vedený u KB l.d'ár nad Sázavou 
(dále jen obdarovaný) na straně druhé 

ta k to: 
I. 

Dárce prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy jsou finanční prostředky ve výši 3000,

Kč. 

Tuto částku dárce poskytuje, aniž by k tomu měl právní nebo jinou povinnost na účet (viz výše) 
v.s. 999 

Dárce prohlašuje, že předmět daru uvedený výše předává obdarovanému bezplatně na pořádání 
5. ročníku Festivalu sociálních služeb. 

II. 
Obdarovaný- dar dobrovolně přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému poskytl dárce 
darované prostředky. 

III. 
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a je projevem pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji 
podepisují. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i Qbdarovaný 
obdrží po jednom výtisku. Smlouva nabývá platnosti po schválení Radou města· Žd'ár nad 
Sázavou. 

ve Žďáře nad Sázavou dne: l. 8. 2018 

obdarovaný: 

'•. 



Socfální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 

Okružní 67,591 01 Žďár nad Sázavou 
telefon: 566621533 

www .socsluzbyzdar.cz 

Darovací smlouva 
uzavfená v souladu s ustanovením § 2055 a následujícich ustanovení zákona č.89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

a 

l. Pilulka Lékárny a.s. 
se sidlem Rosická 653, Praha 9, 190 17 
IČ: 03615278 
zastoupená: _1111111111111_ .... 
čislo účtu: 6557512 /0800 vedený u Ceské Spořitelny Praha 
(dále jen dárce) na straně jedné 

2. Sociální služby města Žd'ár nad Sázavou, příspěvková organizace 
se sídlem Okru.žní 67, Žd'ár 11ad Sázavou, 591 O 1 
IČO : 43379168 

zastoupené -
číslo účtu 20839751/0100 vedený u KB Zďá:r nad Sázavou 
(dále :jen obdarovaný) na straně druhé 

ta k to: 
I. 

Dárce prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy jsou finanční prostředky ve výší 3000,

Kč. 

Tuto částku dárce poskyt~je, aniž by k tomu měl právní nebo jinou povirr.nost na účet (viz výše) 
v. s. 999 , 

Dárce prohlašuje, že předmět daru uvedený výše předává obdarovanému bezplatně na pořádání 
5. ročníku Festivalu sociálních služeb. 

11. 
Obdarovaný dar dobrovolně přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému poskytl dárce 
darované prostředky. 

, 

lJ.I. 
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a je projevem pravé a svobodné vůle, na dúkaz čehož ji 
podepisují. Tato smlo\iv,a byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný 
obdrží po jednom výtisku. Smlouva nabývá platnosti po schválení Radou města Žďár nad 
Sázavou. 

ve Žďáře nad Sáz..avou dne: 7. 8. 2018 

obdarovaný: 

_, 



•

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
Ol<ružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
~ telefon: 566621533 

www .socsluzbyzdar.cz 

Darovací smlouva 

uzavřená v souladu s ustanovením §2055 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

a 

-91 01 Zďár nad Sázavou 
/dále j en dárce/ na straně jedné 

2. Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
se sídlem Okružní 67, Žd'ár nad Sázavou 
zastoupené -
bankovní spojení: Komerční banka Zďár nad Sázavou 
číslo účtu: 20839751/0100 
IČO: 43379168 

/dále jen obdarovaný/ na straně druhé 

ta k to: 

I. 
Dárce tímto prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy je vysavač v pořizovací ceně 
4.000,-Kč. ',, 

Dárce prohlašuje, že předmět daru uvedený v bodu I. této darovací smlouvy předává pro účely 
příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 

II. 
Obdarovaný prohlašuje, že dar dobrovolně přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému 
jej poskytl dárce. 

III. 
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údaji'1 aje projevem práva a svobodné vůle, na důkaz čehož 
ji podepisují. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný 
obdrží po jednom výti~ku. Smlouva nabývá platnosti po schválení Radou města Žďár nad 
Sázavou. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 5. září 2018 

dárce: obdaro 



•

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organLzace, IČO 43379168 
Okruž.ní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
~ telefon: 566621533 

www.socs1uzbyzóar.cz 

Darovací smlouva 

uzavřená v souladu s ustanovením §2055 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

a 

591 01 Žd'ár nad Sázavou 
/dále jen dárce/ na straně jedné 

2. Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou 
zastoupené 
bankovní spoje1ú: Komerční banka Zďár nad Sázavou 
číslo účtu: 20839751/0100 
IČO: 43379168 

/dále jen obdarovaný/ na straně druhé 

ta k to: 

I. 
Dárce tímto prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy je sušička prádla v pořizovací 
ceně 13.990,-Kč. '•, 

Dárce prohlašuje, že předmět dam uvedený v bodu I. této darovací smlouvy předává pro účely 
uživatelů příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 

II. 
Obdarovaný prohlašuj e, že dar dobrovolně přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému 
jej poskytl dárce. 

III. 
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva 
byli! sepsána na základě pravdivých údajů aje projevem práva a svobodné vůle, na důkaz čehož 
ji podepisují. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný 
obdrží po jednom výtisku. Smlouva nabývá platnosti po schválení Radou města Žďár nad 
Sázavou. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. července 20 18 



Sociální s lužby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 

telefon: 566 621 533 
www.socslu2by2dar.c2 

Darovací smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

a 

,/ ,k, v .I 
1. pan / firma: :f?.C!J.q J!P.ťT. ?f!!?.t.r?.'!!.t?.~.'ť. . (.f/UAITI Nf í&J/f tf Cf/0/!,0EE 

se sídlem/ bytem: . tw.:ťl.'1., . .)1{, f.!Jf.~!.f.(/1:ffFO ,k./:AUJif 
IČ: . : ...... /i {!{f.lt.f/?.0. ...... .... .................... .. 
zastoupená . .. . . . ......... ............... ... ... ......... . 
číslo účtu: ............................................... .. .... .. . 
( dále jen dárce) na straně jed11é 

2. Sociální služby města Žd'ár nad Sázavou, příspěvková organizace 
se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou, IČO: 43379168 

zastoupené -
číslo účtu 2083975 1/0100 vedený u KB Zďár nad Sázavou 
(dále jen obdarovaný) na straně druhé 

ta k to: I. 

Dárce tímto prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy j sou: 
fi v ' U dk ,v• ·-a. manem pros ·e x_ ve vys1 ...... :-: .. .... .. ... ...... ........ ....... .. ... . . 

b. věcný dar .... ~~~.1~.\;~.:~~ .... ?:-I\~~!J ............... .. ... ......... .. 
. Tuto částku dárce poskytuje, aniž by k tomu měl právní nebo j inou povinnost 

-, - na účet (viz výše) v.s. 999 )* 
- v hotovosti )* 

Dárce prohlašuje, že předmět daru uvedený výše předává obdarovanému pro účely sociálních 
služeb. 

II. 
Obdarovaný dar dobrovolně přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému poskytl dárce 
daroJ.varíé prostředky. 

Ill. 
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a je projevem pravé a svobodné vi:1le, na důkjtz čehož j i 
podepisují. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný 
obdrží po jednom výtisku. Smlouva nabývá platnosti po schválení Radou města Žďár nad 
Sázavou. 

Ve Žďáře nad 

dárce: darov 

)* nehodící se š 

~-



PŘÍLOHA DAROVACÍ SMLOUVY 
uzavřené v sou ladu s ustanovením§ 2055 zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi Sociálními službami města 

Žďár nad Sázavou, p.o. a Spo lečností pro pomoc při Hunti ngtonově chorobě, z.s. 

Seznam darovaných předmětů 

Předmět 

Chodítko, čtyřkolové, s košíkem/bez košíku, použité 

Invalidní vozík, klasický, mechanický, použitý 

Invalidní vozík, polstrovaný, mechanický, použitý 

Odpočinkové křeslo, polohovací, pojízdné, s/bez sto lečku, použité 

Koženkové relaxačn í křeslo, elektrické, použité, bez ovladače 

Nástavec na WC 

Sedáky na zahradní nábytek 

Termohrnky, plastové bílé 

•. 

/. 

počet ks 

s 
3 

2 

6 

1 

1 

6 

24 

Společnost pro pomoc pPi /-funringtnově chorobě. ::.s. 

o.ffice'flhuntingron.c:: 

w1 1•1 11. hunlington.c:: 

hodnota/ ks 

1.000 Kč/ks 

2.000 Kč/ks 

5.000 Kč/ks 

3.500 Kč/ks 

3.000 Kč/ks 

100 Kč/ks 

100 Kč/ks 

50 Kč/ks 



• 

Sociální služby města ~ďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, ICO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
~ telefon: 566 621 533 

www.socsluzbyzdar.cz 

Darovací smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením§ 2055 a následujících ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

a 

1. pan/ firma: ltj!.h.~~l!..:!'!.':!?..f!:.-!-.M..... l b6' f' f/ 
se sídlem / bytem: #.t(«-:1:ef. ~-:-ffe.'..gq_, .. .. ~4.7 fOtrtí' /1t1/71. .. Í , 
IČ: q«fl. 

(dále jen dárce) na straně jedné 

2. Sociální služby města Žd'ár nad Sázavou, příspěvková organizace 
se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou, IČO: 43379168 
zastoupené 
číslo účtu 20839751/0100 vedený u KB Zďár nad Sázavou 
(dále jen obdarovaný) na straně druhé 

ta k to: L 

--

Dárce tímto prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy jsou: \ 

· a. finaaGní pre.stfea~ o re výši ····;···~ ·/'%·· .. ·····:.:·····•:.:- 0d, ~ %f. 'IUl?lr) 
b. věcný dar .f:: . .J.l?.. .. 'tí.(?k--. ... .f...f.'.ť.J. ...... ..[«4'!.Pl!:ť~~ - !':4./1'1 ~sé'/ZS' ; ti~ 

Tuto částku dárce poskytuje, aniž by k tomu měl právní nebo jinou povinnost 
. - ---na ú~~) v.s. 999 )* 

v hotovosti )* 
Dárce prohlašuje, že předmět daru uvedený výše předává obdarovanému pro účely sociálních 
služeb. 

II. 
Obdar9vaný dar dobrovolně přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému poskytl dárce 
darované prostředky. 

III. 
Účastníci této smlouvy po jejím přečteni prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a ie smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů aj e projevem pravé a svobodné vůle, na dť1kaz čehož ji 
podepisují. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný 
obdrží po jednom' výtisku. Smlouva nabývá platnosti poschvánlení Radou města Žďár nad 
Sázavou. 

obdaro 



• 

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 

Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
...gJ;;,. telefon: 566621533 

www.socsluzbyzdar.cz 

Darovací smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisť1 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

a 

1. Firma: HARTMANN - RICO a.s. 
Se sídlem: Veverská Bítýška, Masarykovo nám. 77,664 71 
IČ: 44947429 
zastoupená: 

Údaj o zápisu v OR: Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Bmě, odd. B, vložka 644 
(dále jen dárce) na straně jedné 

2. Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou, 591 01 
IČO: 43379168 
zastoupené 
čís lo účtu 20839751/0100 vedený u KB Zďár nad Sázavou 
(dále jen obdarovaný) na straně druhé 

ta k to: 
I. 

Dárce prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy jsou finanční prostředky ve výši 8000,
Kč. 

Tuto částku dárce poskytuje, aniž by k tomu měl právtú nebo jinou povinnost na účet (viz výše) • 
' V.s.999 

Dárce prohlašuje, že předmět daru uvedený výše předává obdarovanému bezplatně na pořádání 
5. ročníku Festivalu sociálních služeb. 

II. 
Obdarovaný dar dobrovolně přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému poskytl dárce 
darované prostředky. 

III. 
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů aje projevem pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji 
podepisují. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný 
obdrží po jednom výtisku. Smlouva nabývá platnosti po schválení Radou města Žďár nad 
Sázavou. · ? 

Ve Veverské Bítýšce dne.~·.~ -~, ..... Zvd)'V d S' d 'V-,.L?. f~a. ve are na azavou ne: .............. . 

bdarova 

\ 
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