
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, 
příspěvková organizace 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 27 

 DNE: 2.12.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 465/2019/ZŠPal 

 

NÁZEV: 
 

     Přijetí daru pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, p. o. 
 

 

ANOTACE: 
 

Žádost o souhlas s přijetím finančního daru ve výši 30 000,- Kč od Klubu přátel školy ZŠ 
Palachova z.s., Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu Žďár nad 
Sázavou, Palachova 2189/35, p. o. od Klubu přátel školy ZŠ Palachova z.s., Palachova 2189/35, 
591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 30 000,- Kč dle smlouvy uvedené v příloze. 

 

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, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

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

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ředitel PO 

Předkládá: 

Ředitel PO 

 

MATERIÁL  BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



Název materiálu: Přijetí finančního daru ve výši 30 000,- Kč 

Počet stran: 2 
Počet příloh: 1 

- darovací smlouva 
 
 
 
Popis 
Klub přátel školy ZŠ Palachova z.s., Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou daruje PO 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 finanční dar ve výši 30 000,- Kč. Dar bude 
využit pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže v souladu se zřizovací listinou 
příspěvkové organizace a Pravidly schválenými zřizovatelem. Na základě Pravidel zřizovatele ve 
vztahu k PO města ze dne 26.6.2017 je nutný písemný souhlas zřizovatele s přijetím daru. 
Darovací smlouva je přílohou materiálu. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
 
 
Geneze případu 

 neuvedeno  

 
 
Návrh řešení 
Dary budou v souladu s předpisem č. 250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů), přijaty do rezervního fondu organizace. Finanční prostředky budou využity pro účely 
rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže.  

 

 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání  

schvaluje přijetí daru pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, 
příspěvková organizace ve výši 30 000,- Kč. 
 

 neschvaluje přijetí daru pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, 
příspěvková organizace ve výši 30 000,- Kč. 

 

 
Doporučení předkladatele 
Předkladatel doporučuje schválit přijetí finančního daru v předloženém znění. 
 
 
Stanoviska  
Tento návrh byl projednán: 

 

 

 

 
 
 
 
 



Dárce: Klub přátel školy ZŠ Palachova z.s., Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou  

IČ: 48897264 

(dále jen "dárce") 

a 

Obdarovaný: Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková 
organizace  

IČ: 71196234 

(dále jen "obdarovaný") 

 

uzavírají dle § 2055 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 

tuto darovací smlouvu 

 
1. Dárce daruje obdarovanému částku  30 000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) 

jako dar účelově neurčený, ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dar je využit pro účely rozvoje 
vzdělávání, školství a podpory mládeže ve smyslu § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 
Sb., o daních příjmů, v platném znění. 
 

2. Obdarovaný dar se souhlasem zřizovatele přijímá a zavazuje se poskytnutý dar 
použít pouze k účelu uvedenému v bodě 1. Bere na vědomí, že pro případ porušení 
tohoto ustanovení smlouvy je povinen dar vrátit. Dárci přísluší právo kontroly použití 
daru. Zřizovatel poskytl příspěvkové organizaci svůj předchozí souhlas,  

 - zřizovací listinou,  
- rozhodnutím rady města ze dne 2. 12. 2019 (kopie rozhodnutí viz příloha)  

3. Dar bude obdarovanému zaslán na účet, a to do       dnů od podpisu této smlouvy 
v sídle dárce. 

 
4. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a bez nátlaku. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

 

V________ dne __________ 

 

 

 

    dárce        obdarovaný 
 


