
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 1 
 DNE: 22. 11. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1/2018/ŠKS/10 

 

NÁZEV: 
 

Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě  
 

 

ANOTACE: 
Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě pro partnerské město Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny.   

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě  
č. ŠKS/DAR/00458/2018, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a městem Chust 
v oblasti Zakarpatské Ukrajiny, 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 a sportu: Odbor sociální: 

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

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 
Rada města 

 



 

Název materiálu:  Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě 
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Zastupitelstvo města schválilo dne 21. 6. 2018 usnesením č. 29/2018/ŠKS/4 finanční dar pro 
město Chust ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky ve schválené výši byly zaslány na účet 
zprostředkující banky uvedené ve smlouvě v CZK. Platba nebyla bankou přijata, protože 
zprostředkovatelská banka přijímá platby pouze v EUR. Aby mohla být finanční transakce 
provedena, je nutné zaslat EUR v přibližné přepočtené hodnotě ke schválené výši daru 100 tis. Kč 
dle aktuálního kurzu.   
 
Z tohoto důvodu byl Dodatek č. 1 předložen radě města k projednání, rada města doporučuje 
Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. ŠKS/DAR/00458/2018 převedený na EUR k projednání  
a schválení v zastupitelstvu města. 
Celá situace je s vedením partnerského města Chust projednána a Dodatek č. 1 k Darovací 
smlouvě č. ŠKS/DAR/00458/2018 je již z jejich strany podepsán.  
      
Geneze případu 
Uzavření smlouvy o partnerství usnesením ZM ze dne 7. 9. 2017, schválení finančního daru ve 
výši 100 tis. Kč v ZM dne 21. 6. 2018 usnesením č. 29/2018/ŠKS/4. 
Projednání Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. ŠKS/DAR/00458/2018 dne 12. 11. 2018  
a doporučení zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Návrh řešení 
Po schválení Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. ŠKS/DAR/00458/2018 v zastupitelstva města a 
po podpisu dodatku obou stran bude finanční dar ve výši 3 860 EUR poukázán na účet 
partnerského města Chust.  
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě  
č. ŠKS/DAR/00458/2018, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a městem Chust 
v oblasti Zakarpatské Ukrajiny, v předloženém znění. 
 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě  
č. ŠKS/DAR/00458/2018, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a městem Chust 
v oblasti Zakarpatské Ukrajiny, v předloženém znění. 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit předkládaný Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ŠKS/DAR/00458/2018.  
  
Stanoviska  
Projednáno s místostarostou města Ing. J. Klementem a doporučeno radou města ke schválení do 
zastupitelstva města 22. 11. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












