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MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45 

 DNE: 1. 6. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 708/2020/3ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

PO Základní škola Žďár nad Sázavou,  
Komenského 6 – převod majetku 

 

ANOTACE: 
 
Žádost o schválení Smlouvy o bezúplatném převodu uzavřené mezi PO Základní škola Žďár nad 
Sázavou, Komenského 6 a PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou.  

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města  

 po projednání schvaluje předloženou smlouvu o bezúplatném převodu 

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:  
PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 – převod majetku 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 
 
Příloha č. 1 
Smlouva o bezúplatném převodu uzavřené mezi PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 a PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou.  
 
 
 
Popis 
PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 bezúplatně převádí nepotřebný majetek - 
zahradní altán inv. č. DDHM/0000217 na PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou.  
 
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 v předloženém znění. 
 
Varianty návrhu usnesení 

 RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o bezúplatném převodu.  
 

Doporučení předkladatele 
 

 Ředitel PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 doporučuje schválit Smlouvu 
o bezúplatném převodu v předloženém znění. 

 
Stanoviska  
 

Materiál byl projednán s: 

 
vedoucím odboru OŠKSM  

vedoucí odboru majetkoprávního 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

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

 

Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvkovou organizací, Komenského 
825/6, 591 01  Žďár nad Sázavou, zastoupenou xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem, IČ 48895229, jako 
převodcem na straně jedné 
     
a 
 
Mateřskou školou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, Okružní 729/73, 591 01  Žďár 
nad Sázavou, zastoupenou xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou, IČ 71001565, jako nabyvatelem na 
straně druhé 
 
 
     

Článek I. 

Převodce prohlašuje, že je vlastníkem Zahradního altánu, šestiúhelník, šíře 3,5m. 
 
 

Článek II. 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli movité věci dle článku I. a nabyvatel tyto movité věci 
přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby organizace. 
 

Článek III. 

Nabyvatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na webových stránkách 
Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvkové organizace. 
 

Článek IV. 

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. …………….…… ze dne 
…………………….. 
Převodce i nabyvatel obdrží po jednom vyhotovení.  
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání bude sepsán 
protokol. 
 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                 ………………………………… 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx                    xxxxxxxxxxxxxxx  

            ředitel                                      ředitelka 
  
 
 


