
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 46 
 DNE: 15.6.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 736/2020/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
 

Dar SKLH z.s.  

 

ANOTACE: 
Žádost Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou z.s o finanční podporu.  
  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, která 
bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad 
Sázavou z.s. v předloženém znění 

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: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor ŠKSM 

Předkládá: 
  

 



 

Název materiálu: Dar SKLH z.s. 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 2 
 
 
Popis 
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z.s požádal Město Žďár nad Sázavou o finanční 
podporu ve formě individuální dotace (viz příloha č.1). Vzhledem k tomu, že klub je v letošním roce 
podporován již v dotačním programu SPORT 2020, je jeho další podpora možná pouze formou 
finančního daru. Proto odbor ŠKSM navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města ke 
schválení darovací smlouvu s výší podpory 305.200 Kč.  
 
Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města ve výši 305.200 Kč 
 
 
Návrh řešení 
Doporučit zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu mezi Městem Žďár nad Sázavou a 
Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou z.s. dle přílohy. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu 
mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou 
z.s. dle přílohy. 

• Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu 
mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou 
z.s. dle přílohy. 

 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučit zastupitelstvu smlouvu dle přílohy ke schválení.  
 
 
 
Stanoviska  
Projednáno se starostou města.  

 – zahrnuto do návrhu RO č. 3/2020 ZM ke schválení 
 Darovací smlouva  po formální stránce odsouhlasena 

 
 



SKLH Zd'ar nad Sazavou tel.: 566 621 344 
Jungmannova 10 fax: 566 621 344 
59101 Zd'<k nad Sazavou e-mail: info@hokejzr.cz 

www.hokejzr.cz 

Zadost o individualni dotaci 

'-:! - ,. J-, I . I i-· t/u VJ 0 e 1 
ICO: 26656515 
C:lslo uetu:  

Zd'ar nad Sazavou , 28.5.2020 

Rada mesta Zd'ar nad Sazavu 
Zizkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Zadame Vas timto za Sportovni klub ledniho hokeje Zd'ar nad Sazavou z.s. o individualni 
dotaci pro rok 2020/2021 a to v castce 305 200 Kc. 

Dotace bude pouzita na cinnost mladeznickych druzstev Sportovniho klubu ledniho hokeje 
Zd'ar nad Sazavou z.s. v sezone 2020/2021 a to pfedevsim na uhrazeni nakladu na cestovne a 
zaplaceni mikladu na rozhodci. 

Oduvodneni: 
Sportovni klub ledniho hokeje Zd'ar nad Sazavou z.s. podal v fadnem terminu zadost 0 dotaci 
v dotacnim programu SPORT 2020. Zadost byla ovsem pouze na 1 000 000 Kc, coz byla 
maximalni mozna vyse dotace, z tohoto duvodu, tak byla snizena vysledna castka pouze 634 
200. Pro Sportovni klub ledniho hokeje Zd'ar nad Sazavou z.s. je podpora mesta v ramci 
tohoto dotacniho titulu existencne dulezita, proto si dovolujeme pozadat o mimofadnou dotaci 
na cinnost naseho hokejoveho klubu v uvedene vysi. 

Predem dekujeme za kladne vyrizeni zadosti. 

S pozdravem 

Dne 27. 5. 2020 ve Zd'are nad Sazavou 

Sportovni klub lednfho hok~je 
Zd'ar nad Sazavou, z.s. 
Jungmannova 1'196/10 

591 01 Zd'ar nad sazavou 

'

genera.Ini manazer Sportovni klub ledniho hokeje z.s .. 



Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

 
Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1 
IČO 00295841, DIČ: CZ00295841 
Zastoupeno: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
jako "dárce" na straně jedné  
 
 
a 
  
 
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z.s. 
Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 26656515 
Zastoupený: enerálním managerem 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  
 

darovací smlouvu:  
 
 

Čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar ve výši 305.200 Kč (slovy: tři sta pět tisíc dvě 
stě korun českých).  
 
 

Čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši 305.200 Kč (slovy: tři sta pět tisíc dvě stě korun českých) 
přijímá  
 
 

Čl. III  
Částka 305.200 Kč (slovy: tři sta pět tisíc dvě stě korun českých) bude dárcem poukázána 
na účet obdarovaného, číslo účtu:  a to nejpozději do 15 (slovy: 
patnácti) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.  
 
 

Čl. IV. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním sytému veřejné správy -  Registru smluv s tím, že 
osobní údaje příjemce dotace budou ve zveřejněné smlouvě anonymizovány. Smluvní strany 
se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – registru smluv zajistí 
obdarovaný. 
 

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.  
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou na zasedání 
dne 18.6.2020 

 
 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:         Ve Žďáru nad Sázavou dne:  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………… 
 
       Ing. Martin Mrkos, ACCA                  
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