
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45 
 DNE: 1.6.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 693/2020/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
 

Dar společnosti EFKO pro TIC  

 

ANOTACE: 
Přijetí finančního daru firmy EFKO – karton, s.r.o. za účelem realizace výstavního a prodejního 
sektoru jeho produktu (hračky Igráček) v Turistickém informačním centru města Žďáru nad 
Sázavou a pověření starosty města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru firmy EFKO – karton, s.r.o. pro 
Turistické informační centrum Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem darovací 
smlouvy v předloženém znění. 

Starosta města: Starosta města: Starosta města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor finanční: Odbor finanční: Odbor finanční: 

Odbor stavební: Odbor stavební: Odbor stavební: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. fin. kontroly a inter. auditu: 

Městská policie: Městská policie: Městská policie: 

Zpracoval: 
 

Zpracoval: 
 

 



 

 

Název materiálu: Dar společnosti EFKO pro TIC 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

Popis 
Po jednáních vedení města a jednatelem firmy EFKO – karton, s.r.o., výrobcem hračky Igráček, 
byla dohodnuta spolupráce v rámci provozu Turistického informačního centra města v budově 
Staré radnice. Při návrhu a realizaci vybavení TIC bylo počítáno se dvěma ze šesti sektorů 
nábytku určených pro prodej suvenýrů a regionálních produktů výhradně pro prodej a výstavu 
hračky Igráček. U výše uvedených sektorů nábytku byl taktéž instalován panel vysvětlující 
obnovení výroby této hračky firmou EFKO v Novém Veselí na Žďársku. Dále zde byl vybaven 
dětský koutek, ve kterém si mohou malí návštěvníci TIC dotvořit svého vlastního Igráčka. 
Bylo dohodnuto, že firma EFKO – karton, s.r.o. poskytne dar ve výši 20 000 Kč jako svůj příspěvek 
na realizaci sektorové části vybavení TIC pro propagaci a prodej svého výrobku – hračky Igráček. 
 

Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města. 
 

Geneze případu 
 

Návrh řešení 
Schválit přijetí finančního daru dle předložené darovací smlouvy. 

Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru firmy EFKO – karton, s.r.o. pro 
Turistické informační centrum Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem darovací 
smlouvy v předloženém znění. 
Rada města po projednání neschvaluje přijetí finančního daru firmy EFKO – karton, s.r.o. pro 
Turistické informační centrum Žďár nad Sázavou. 

Doporučení předkladatele 
Odbor ŠKSM doporučuje schválit přijetí finančního daru firmy EFKO – karton, s.r.o. pro Turistické 
informační centrum Žďár nad Sázavou na základě předložené darovací smlouvy z důvodu 
realizovaného výstavního a prodejního sektoru regionální produktu hračky Igráček v Turistickém 
informačním centru města. 
 

Stanoviska 
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ŠKSM/DAR/00277/2020 
Darovací smlouva 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

EFKO – karton, s.r.o. 
Dolní 347 
592 14 Nové Veselí 
IČO: 26915758, DIČ: CZ26915758 
spisová značka obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, C 45176 
zastoupená jednatelem panem Miroslavem Kotíkem 
jako "dárce" na straně jedné  

a 

Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 
IČO 00295841, DIČ: CZ00295841 
zastoupeno starostou města Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
jako "obdarovaný" na straně druhé  

tuto 

darovací smlouvu:  

Čl. I 
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacettisíckorun 
českých), a to za účelem realizace výstavního a prodejního sektoru výrobků dárce (hračky Igráček) 
v Turistickém informačním centru zřízeného a provozovaného obdarovaným. 

Čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacettisíckorunčeských) přijímá a zavazuje se 
použít tento finanční dar k účelu, uvedeném v čl. I této smlouvy.  
Ke stanovenému účelu bude tento finanční dar použit tak, že se obdarovaný zavazuje finanční 
prostředky, získané v souladu s darovací smlouvou, společně s finančními prostředky 
obdarovaného, použít na realizace výstavního a prodejního sektoru výrobků dárce (hračky Igráček) 
v Turistickém informačním centru zřízeného a provozovaného obdarovaným. 

Čl. III  
Částka 20 000 Kč (slovy: dvacettisíckorunčeských) bude dárcem poukázána na účet obdarované-
ho vedený u Komerční banky číslo účtu: 19-328751/0100, a to nejpozději do 15 (slovy: patnácti) 
kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, pod variabilním symbolem 5361. 

Čl. IV 
Dárce je oprávněn provést kontrolu, zda darované finanční prostředky byly použity na účel, ke 
kterému byly darovány a obdarovaný je povinen dárci použití darovaných finančních prostředků na 
jeho žádost prokázat. 

Čl. V 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění na webových stránkách města s tím, že osobní údaje dárce budou ve 
zveřejněné smlouvě anonymizovány. 

Čl. VI 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopisu.  
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí a 
s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
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Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 
01.06.2020. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne .................... V Novém Veselí dne .................... 

 …………………………………. ……………………………………… 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA Miroslav Kotík 
 starosta Žďáru nad Sázavou jednatel EFKO – karton, s.r.o. 
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