
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48 
 DNE: 20.7.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 763/2020/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
Darovací smlouvy  

 

ANOTACE: 
Návrh na uzavření darovacích smluv mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Ulrich – 
Šplíchal, Jiříkovského 4, 602 00 Brno a 1. Žďárskou plynařskou a vodařskou, a.s.  

 
NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Žďár nad 
Sázavou a společností Ulrich – Šplíchal v předloženém znění.  Rada města pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy. 
 
Rada města po projednání schvaluje zavření darovací smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou 
a společností 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. v předloženém znění. Rada města pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
 

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: 
Odbor ŠKSM 

Zpracoval: 
 

 



 

Název materiálu:  Darovací smlouva 
Počet stran:    1 
Počet příloh:   2 
 
Popis 
Společnost Ulrich – Šplíchal poskytne městu Žďár nad Sázavou finanční dar ve výši 40.000 Kč 
včetně DPH na částečnou úhradu honoráře a ozvučení koncertu hudební skupiny PIRATE SWING 
BAND v rámci kulturního festivalu Slavnosti jeřabin 2020, který se bude konat 06.09.2020 na 
nádvoří Rezidence Veliš.  
Společnost Ulrich – Šplíchal bude propagována umístěním loga společnosti na plakátech a 
vstupenkách k akci. 

Společnost 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s  poskytne městu Žďár nad Sázavou finanční dar 
ve výši 20.000 Kč na úhradu honoráře a částečnou úhradu ozvučení koncertu hudební skupiny 
Trombenik. Koncert bude součástí akce odhalení Kamenů zmizelých v rámci Slavností Jeřabin 20. 
9. 2020 na náměstí Republiky. Společnost 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s bude 
propagována umístěním loga společnosti na plakátech a banneru při koncertu v místě konání  

Geneze případu 
Není. 
 
Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města 
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad 
Sázavou a společností Ulrich – Šplíchal, Jiříkovského 4, 602 00 Brno, v předloženém 
znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

• Rada města po projednání neschvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad 
Sázavou a společností Ulrich – Šplíchal, Jiříkovského 4, 602 00 Brno, v předloženém 
znění. Rada města nepověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

• Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad 
Sázavou a společností 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s v předloženém znění. Rada 
města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

• Rada města po projednání neschvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad 
Sázavou a společností 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s v předloženém znění. Rada 
města nepověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
 

 
Doporučení předkladatele 
Po projednání schválit uzavření darovacích smluv mezi městem Žďár nad Sázavou a společnostmi 
Ulrich – Šplíchal, a 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s v předloženém znění. Pověřit starostu 
města podpisem těchto smluv. 
 
Stanoviska  
Návrh byl projednán s paní místostarostkou Mgr. L. Řezníčkovou. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Příloha č.1 
 

Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

 
ULRICH – ŠPLÍCHAL s.r.o. 
Jiříkovského 4 
602 00 Brno 
IČO:  274 87 849 
DIČ: CZ27487849 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
69060. 
Zastoupena: , prokuristou 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
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 "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 
 

Čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicettisíckorun 
českých), a to na částečnou úhradu honoráře koncertu hudební skupiny PIRATE SWING BAND, 
který se bude konat dne 6. 9. 2020 v nádvoří Rezidence Veliš ve Žďáře nad Sázavou. 
 
 

Čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) 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 částečnou úhradu honoráře koncertu Pirate swing band v rámci 
programu kulturního festivalu Slavnosti jeřabin 2020.  
 

Čl. III  
Částka 40.000 Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) bude dárcem poukázána na účet 
obdarovaného vedený u Komerční banky číslo účtu: , a to nejpozději do 15 (slovy: 
patnácti) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, pod variabilním symbolem 3319. 
 

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 příjemce dotace 
budou ve zveřejněné smlouvě anonymizovány. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění na 
webových stránkách města 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 radou města Žďár nad Sázavou na zasedání  
dne 20. července 2020. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
Příloha č.2 

Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

 
1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 
Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany 
IČO: 25531328 
DIČ: CZ25531328 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18483 
Zastoupena: , předseda představenstva 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
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 "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 na částečnou úhradu honoráře koncertu hudební skupiny Trombenik, který se bude 
konat dne 20.9.2020  na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. 
 
 

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 úhradu honoráře koncertu Trombenik v rámci odhalení Kamenů 
zmizelých.  
 

Čl. III  
Částka 20.000 Kč (slovy: dvacettisíckorunčeských) bude dárcem poukázána na účet 
obdarovaného vedený u Komerční banky číslo účtu: , a to nejpozději do 15 (slovy: 
patnácti) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, pod variabilním symbolem 3319. 
 

Čl. IV 
Obdarovaný se zavazuje, že v rámci výše uvedeného koncertu umístí logo dárce na dobře 
viditelném místě a uvede dárce jako sponzora v případných propagačních materiálech.  
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 finančního 
daru budou ve zveřejněné smlouvě anonymizovány. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění na 
webových stránkách města 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 radou města Žďár nad Sázavou na zasedání  
dne 20. července 2020. 

 
 
 

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