
Materiál bez osobních údajů 

Mateřská škola Žd'ár nad Sázavou, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.26 

DNE: 18.11.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 426/2019/PO MŠ 

NÁZEV: 

Přijetí darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou 

ANOTACE: 

Oznámení o přijetí finančních darů pro Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, příspěvkovou 
organizaci, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání 
• bere na vědomí přijetí finančního daru pro Mateřskou školu Žďár nad Sázavou,

příspěvkovou organizací, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou od firmy Maso Žďársko,
s.r.o., Světnov 68, 591 02 Žďár nad Sázavou a od firmy VANĚK ALARM s.r.o., Okružní
1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěU, Usek tajemníka Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 
a správy MěÚ: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu Odbor sociální: 
A marketingu: 

Odbor občansko-správní a OZU: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka Předkládá: Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka 



Název materiálu: Přijetí darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou 

Počet stran: 1 
Počet příloh: 2 

Popis 
Firma Maso Žďársko, s.r.o. daruje PO MŠ 5 tis. Kč. 
Firma VANĚK ALARM s.r.o. daruje PO MŠ 10 tis.Kč. 

Na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26.6.2017 je nutný písemný souhlas 
zřizovatele s přijetím daru. 

Darovací smlouvy jsou přílohou materiálu. 

Geneze případu 

Návrh řešení 
Dary budou v souladu s předpisem č. 250/200 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů), přijaty do rezervního fondu organizace. Finanční prostředky budou využity na nákup 
pomůcek pro práci s dětmi. 

Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání bere na vědomí přijetí darů pro Mateřskou školu, příspěvkovou

organizací, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou.

Doporučení předkladatele 
• Ředitelka PO MŠ doporučuje schválit přijetí darů v předloženém znění.

Stanoviska 
Materiál byl projednán s místostarostou města, vedoucí finančního odboru a vedoucí odboru ŠKS. 



Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
Okružní 729173, Žďár nad Sázavmi 591 01 

DAROVACÍ SMLOUVA 
(finanční dar) 

Smluvní strany: Mateřská škola Zďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Okružní 729/73 
IČ: 71001565 
ČSOB: 181305902/0300 

zastoupená: Mgr. Ivetou Klusákovou 

a 

organizace: MASO ŽĎÁRSKO s.r.o. 
se sídlem: Světnov 68,591 02 Žď�fr nad Sázavou 
IČO: 25543610 
bankovní spqjení, č.ú.: Kome1čuí b,mk„ Žďá1 n/S., 5364256257/6166 JfOf..leTA- HOME'( BANk.
zastoupená: jednatelem společnosti Vladimírem Krajinou 2..2 � 3.J'l- 13& / 0(,0o 

uzavírají dle § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto 
darovací smlouvu 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši:

2. Shora uvedená částka bude poskytnuta obdarovanému takto:

převodem z účtu 

3. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.

5.000Kč 

4. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se použít jej pouze v souladu se svými cíli a

posláním.
5. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití daru.

6. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení

odst. 4 této smlouvy.

7. Obdarovaný může na základě rozhodnutí ředitelky MŠ vrátit dar dárci v případě, že dárce

nepřiměřeným způsobem zasahuje do či1111osti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.

8. Další smluvní ujednání:

9. Smlouva se vyhotovuje ve ... 2 ...... ... stejnopisech, z nichž po ...... 1.. ..... . .  obdrží každá ze smluvních 

stran. 
I O. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 

v 

d .. � .. r. ...... (.�: .. .2:!/1. ............... .Ve Zd'áře nad Sázavou .................................................................. ne 

Dárce: Obdarovaný: 



Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
Okružní 729173, Žďár nad Sázavou 591 01 

DAROVACÍ SMLOUVA 
(finanční dar) 

Smluvní strany: Mateřská škola Zďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
Okružní 729/73 
IČ: 71001565 
ČSOB: 181305902/0300 
zastoupená: Mgr. Ivetou Klusákovou 

a 

organizace: VANĚK ALARM s.r.o. 
se sídlem: Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ: 07728123 
DIČ: CZ07728123 
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 115-8419790247/0100 
zastoupená: Martinem Vaňkem 

uzavírají dle§ 2055 a násl. občanského zákoníku tuto 

darovací smlouvu 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši:

2. Shora uvedená částka bude poskytnuta obdarovanému takto:

převodem z účtu 

3. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.

10.000Kč 

4. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se použít jej pouze v souladu se svými cíli a

posláním.

5. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití daru.

6. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení

odst. 4 této smlouvy.

7. Obdarovaný může na základě rozhodnutí ředitelky MŠ vrátit dar dárci v případě, že dárce

nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.

8. Další smluvní ujednání:

9. Smlouva se vyhotovuje ve ... 2 ......... stejnopisech, z nichž po ......  l.. ....... obdrží každá ze smluvních 

stran. 

IO. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 

Ve Žďáře nad Sázavou ........................... : ...................................... dne . .  f f: .... {f : .... ?..?..(1/.. .. 

Dárce: Obdarovaný: 




