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NÁZEV: 
 

Bezúplatný převod majetku 

 

ANOTACE: 
 
Žádost o schválení Smlouvy o bezúplatném převodu mezi p. o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou a p. o. Active – středisko volného času. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu dle přílohy. 

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:     Bezúplatný převod majetku 
 
Počet stran:                  1 
 
Počet příloh:                 1 
 
 
Popis 
 
Žádám o schválení Smlouvy o bezúplatném převodu mezi p.o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou a p.o. Active – středisko volného času. Předmětem převodu je nepotřebný majetek – 4 ks 
postelí.  
 
Ve smyslu Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 je nutný písemný souhlas 
zřizovatele s převodem majetku do vlastnictví jiné osoby. 
 
Smlouva o bezúplatném převodu je přílohou materiálu. 
 
 
Geneze případu 
 
 
Návrh řešení  

• Schválit Smlouvu o bezúplatném převodu dle přílohy. 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o bezúplatném převodu dle 
přílohy. 

• Rada města po projednání neschvaluje předloženou Smlouvu o bezúplatném převodu dle 
přílohy. 

 
Doporučení předkladatele 

• Ředitel p.o. doporučuje schválit předloženou Smlouvu o bezúplatném převodu dle přílohy. 
 
 
Stanoviska  
Odbor sociální doporučuje schválení Smlouvy dle přílohy. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení Smlouvy dle přílohy. 
 
 
 



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

 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, Okružní 729/67, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČO 43379168, zastoupenou , ředitelem jako 
převodcem na straně jedné 

 
a 

 
Active - středisko volného času, příspěvkovou organizací, Dolní 3, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČO 72052414, DIČ CZ72052414, zastoupenou , ředitelem, 
jako nabyvatelem na straně druhé 

 

 

Článek I. 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, které jsou v majetkové evidenci 
vedeny pod inventárními čísli 1677, 1678, 1679 a 1680 lůžko + matrace. 

 
 

Článek lI. 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli uvedené movité věci a nabyvatel tyto movité věci 
přijímá do svého vlastnictví. Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby 
příspěvkové organizace (dále jen p. o.). 

 
 

Článek Ill . 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru p. o. nabyvatel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů p. o. s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž 
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
Nabyvatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě p. o. (příp. jejími zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Nabyvatel si je zároveň 
vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek IV. 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 23. 9. 2019. 

 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání bude 
sepsán protokol. 

 
 
 
 
 
 



Ve Žďáře nad Sázavou dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                   ………………………

      
ředitel 

  
ředitel 
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