
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 7 

 DNE: 28.01.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 96/2019/4.ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

Přijetí darů 

 

ANOTACE: 
 

 Žádost o přijetí daru od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z.s. a České spořitelny, a.s.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje přijetí darů Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z.s. a České spořitelny, a.s.. 

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: 

Ing. Dominika Paulová 

Předkládá: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  
 



Název materiálu: Přijetí darů 
 
Počet stran: 2 
Počet příloh: 2 
 
 
Popis 
Základní škola, Švermova 4 žádá o schválení přijetí darů od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ 
Švermova 4 na podporu školních aktivit a České spořitelny, a.s. na projekt finanční gramotnosti  
Abeceda peněz.   
 
 
 
Geneze případu 

 Zdůvodnění: Možnost realizovat více žákovských aktivit. 

 Srovnání s předchozím stavem – každoročně je tento způsob schvalován. 

 Možný další vývoj – i nadále pokračovat 

 Dopady nebo rizika jednotlivých návrhů nejsou.  

 
 
Návrh řešení 

 Rada města po projednání schvaluje přijetí darů Základní školou Žďár nad Sázavou, 

Švermova 4 od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z.s a České spořitelny, a.s.. 

 

 
 
Doporučení předkladatele 

 Doporučujeme Radě města schválit přijetí darů Základní školou Žďár nad Sázavou, 

Švermova 4 od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z.s a České spořitelny, a.s..  

 
 
 
 
Stanoviska  

nejsou 



Darovací smlouva 

uzavřená podle § 628 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z. s. 
lé: 71190465 (= variabilní symbol) 
zastoupené předsedou p. Mgr. Ivo Kuttelwascherem 
(dále jen "dárce") 

a 

Základní škola Žd'ár nad Sázavou, Švermova 4 
Švermova 4, 591 Ol Žd'ár nad Sázavou 
lé: 43380123 tel.: 566 503 961 
zastoupená ředitelem PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem 
(dále jen "obdarovaný") 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

I. Dárce se zavazuje touto smlouvou darovat obdarovanému peněžní dar ve výši 
189067,- Kč 

(slovy jednostoosmdcsátdevěttisíešedesátsedm). 

2. Očel použití. 
Tento dar bude použit pro zajištění výchovné činnosti školy podle rámcového rozpočtu 
schváleného Spolkem rodičl!. 
3. Obdarovaný prohlašuje, že slib dárce přijimá a zavazuje se dar vymezený v bodě II. čl.l 

použít pouze k účelu uvedenému v bodě II čl. 2. této smlouvy. 

lil. PŘEDÁNÍ DARU 
I. Dar bude obdarovanému poskytnut bezhotovostním převodem na účet školy (rezervní 
fond) u Moneta Money Bank, účet číslo 701909604/0600 do 15.2.2019. 

IV. ZÁ VĚREéNÁ USTANOVENÍ 
I. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení. 
2. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu smlouvy a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího současného podpisu smluvními 
stranami. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. l. 2019 

dárcť' obdarovaný 



Česká spořitelna, a.s. 
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000 

IČ : 45244782 
DiČ: CZ699001261 

zapsaná v obchodním rejstlíku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1171 

bankovní spojení: č.ú .: 120088-34200166/0800 
(dále jen ,dárce") 

a 

Základní škola Žd'ár nad Sázavou, Švermova 4 
se sldlem Švermova 4, 591 01 žďár nad Sázavou 

IČ : 43380123 
zastoupená ředitelem školy: PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem 

bankovní spojení: č. ú ,: 701909604/0600 
(dále jen "obdarovaný") 

uzavírají podle ustanovení § 2055 až § 2078, zákona Č , 89/2012 Sb" občanský zákoník 

tuto darovací smlouvu 

(dále jen "smlouva") 

I. 

Pledmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému finanční dar na školství 
a závazek obdarovaného tento dar pfijmout. 

II. 

Dárce se zavazuje pfedat obdarovanému finančni dar ve výši 12,000,00 Kč (slovy: 
Dvanácttisíckorunčeských) , který je darem ve smyslu ustanoveni § 20 odst. 8 zákona Č , 

586/1992 Sb" o daních z příjmu v platném znění , v hotovosti dne 9, -;1 2v" ~ 7" 



III. 

Obdarovaný finanční dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) použít finanční prostředky z daru na pokrytí nákladů spojených se zajištěn lm projektu 
Abeceda peněz. 

b) předat dárci do 30.června 2019 písemnou zprávu, ze které bude vyplývat způsob 
použiti darovaných finančních prostředků, 

c) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný nepředá 
písemnou zprávu prokazující použití poskytnutých finančních prostředků pro účely 
uvedené v bodě a) tohoto článku, je obdarovaný povinen dar vrátit, a to na účet dárce 
Č . Ú. 120088-34200166/0800, nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručeni plsemné 
výzvy k vrácení daru, 

d) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný dar pro účely 
uvedené v bodě a) tohoto článku nevyužije nebo použije pouze jeho část , je povinen 
dar, nebo jeho část , vrátit dárci na účet Č.Ú . 120088-34200166/0800, a to nejpozději do 
14 dnů od okamžiku doručení písemné výzvy k vráceni daru , 

IV. 

Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy a jejich 
vzájemnou spOlupráci při jejím naplňování, budou zajišťovat svými pověřenými zástupci. 
Smluvní strany jsou oprávněny pověřené zástupce změnit , tato změna je pro obě smluvní 
strany závazná poté, co jim bylo doručeno písemné oznámení o této změně . 

V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí 

a) zjistí-Ii dárce, že jakákoliv část finančního daru byla použita k jiným účelům než k těm , 

které jsou uvedeny v čl. III/a), informuje o této skutečnosti písemně obdarovaného. V 
plípadě, že obdarovaný neprokáže do 30 dnů od doručení písemného oznámení 
zjištění takové skutečnosti opak, je povinen tuto finanční částku vrátit dárci bez 
zbytečného odkladu zpět. Dárce má právo v tomto případě plehodnotít obsah celé 
smlouvy, požadovat její doplnění formou dodatku, a nebo od takto uzavřené smlouvy 
odstoupit. Použití finančnlho daru k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v čl. 
III/a) této smlouvy, považují smluvní strany za podstatné porušeni této smlouvy. 

b) tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě 
písemných a číslovaných dodatků , s výjimkou změny pověřených zástupců podle čl. 
IV. této smlouvy, 



c) pro případ, že některé právní vztahy nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, 
vztahují se na ně přiměřeně příslušná ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a dalšl právní předpisy právního řádu ČR , 

d) smluvní strany se zavazují učinit vše, aby nedošlo k úniku informaci, které souvisejí s 
touto smlouvou, jak s jejim obsahem, tak i plněn lm, s výjimkou plněni oznamovaci 
povinnosti podle příslušných zákonů právniho řádu ČR. 

e) tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejlho podepsáni oběma smluvnimi 
stranami, 

f) tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotovenlch s platnosti originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne -1' -:7 z. ;, <1 

za Českou spořitelnu , a.s. Za Z$ ředitel školy 
- ~ 

Specialista projektu 
Abeceda peněz 


