
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. 
 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 7 
 DNE: 28. 1. 2019          JEDNACÍ ČÍSLO: 101/2019/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:                 3 
 
 
Popis 
 
Organizace obdržela dva věcné dary, prvním je elektrický invalidní vozík a druhým 30 kg medu. 
Dále organizace obdržela finanční dar ve výši 5000,- Kč pro účely organizace.  
 
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 4. 12. 2018 darovala paní XXXXXX věcný dar v podobě elektrického invalidního vozíku 
v ceně 10.000,- Kč. 

• Dne 10. 12. 2018 darovala firma PROMTINVEST spol. s r.o. finanční dar ve výši 5.000,- Kč 
pro potřeby PO. 

• Dne 21. 12. 2018 darovala ZO Český svaz včelařů Žďár nad Sázavou věcný dar v podobě 
30 kg medu v hodnotě 4.500,- Kč pro klienty 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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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: ZO Český svaz včelařů Žd'ár nad Sázavou 
zastoupený: 
se sídlem: Ferencova 195/2, 591 02 Zďár nad Sázavou 
(dále jen dárce) na straně jedné 

2. Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou, 591 O 1 
IČO: 43379168 
zastoupené ředitelem příspěvkové organizace 
(dále jen obdarovaný) na straně druhé 

ta k to: I. 

Dárce tímto prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy je: 

věcný dar 30 kg medu v hodnotě 4.500,- Kč pro klienty organizace 

II. 
Obdarovaný dar 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 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 jednom výtisku. Smlouva nabývá platnosti po schválení Radou města Žďár 
nad Sázavou. 

ve ŽddIJK~2za.llDu clnJ ~: 21. 12. 2018 Vll::LARl I <., l:,, 

Okre.sní organizace Žďár nad Sáz. 
ZAKLADNÍ ORGANIZACE 

v ,,. .. 

dárce: obdaro 

žby města 
Sázavou 
organizace 
1 01 Žďár n.S. 
379168 
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Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
~ telefon: 566 621 533 

www.socsluzbyzdar.cz 

Darovací smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a následujícfch ustanoveni záKona č. 89/2012 Sb. obtanského 

zákoníku ve zněnf pozdějšfch předpisů rúže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

a 
2. Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou, IČO : 43379168 
zastoupené ředitelem příspěvkové organizace 
číslo účtu 20839751/0100 vedený u KB Žďár nad Sázavou 
(dále jen obdarovaný) na straně druhé 

ta k t o: I. 

Dárce tímto prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy jsou: 
fi Č ' • ~ dky 'š' r:-ooa -a. nan ru p10stie ve vy 1 ........ w.: ...... :/ .......................... . 

b, v@cný dm: ............... .. ......................................................... . 

Tuto částku dárce poskytuje, aniž by k tomu měl práv1ú nebo jinou povinnost 
- na účet (viz výše) v.s. 999 )* 

~hotovosti )* ~ 
Dárce prohlašuje, že předmět dam uvedený výše předává obdarovan6mu pro účely sociálních 
služeb. 

II. 
Obdarovaný dar dobrovolně přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému poskytl dárce 
darovan6 prostředky. 

Ill. 
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 poschvánlení Radou města Žďár nad 
Sázavou . 

V Zvd'''( d Sá dn · .(.c.A? .1,P,r,B e are na zavou e. . .. .. ... . . .. . 

dárce: obdarova 

)* nehod ící se škrtne 



• 

S9ciální služby města ~ďár nad Sázavou 
pr!spěvková organizace, !CO 43379168 
Okružni 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
~ telefon: 566 621 533 

www.socsluzbyzdar.cz 

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

1. pan / firma: 
se sídlem/ bytem: 
IČ: .............. .... .... .... .. ........ ................... . .. . 
zastoupená . .. ......................... .... ... .' . .. . ... .. . 
číslo účtu: ......................... ..... ... .... .... .. ............ . 
(dále jen dárce) na straně j edné 

a 
2. Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

se sídlem Okružní 67 Žďár nad Sázavou, IČO: 43379168 
zastoupené ředitelem příspěvkové organizace 
číslo účtu 20839751/0100 vedený u KB Žďár nad Sázavou 
( dále jen obdarovaný) na straně druhé 

ta k to: I. 

Dárce tímto prohlašuje, že předmětem této darovací smlouvy jsou: 
a. finanční prostředky ve výši ........ _. ..................................... . 
b. věcný dar . §Uilr-:!!!:l.t;.i;:/J.1„V..t?.?:ť/~ ................................... ../e>J, ~ 

Tuto částku dárce poskytuje, aniž by k tomu měl právní nebo jinou 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 zava~uje 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 výti~ku. Smlouva nabývá platnosti po schválení Radou města Žďár nad 
Sázavou. 

V ZV d' ,v d S, d 4 ,f;J olo4g e are na azavou ne: .. : .. . : .. ... . 

dárce: 

)* nehodící se škrtne 

obdarov 

·ar na azavou 
přispěvl,ová organizace 

Okružní 67, 591 01 Žďár n.S. 
ICO: 43379 168 

I 
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