STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
3. schůze rady města dne: 07.02.2017
Bod pořadu jednání:
Darovací smlouva STILLKING Features, s.r.o.
Stručný obsah: Uzavření darovací smlouvy mezi společností Stillking Features, s.r.o. (dárce)
a statutárním městem Liberec (obdarovaný). Předmětem darovací smlouvy je peněžitý dar ve výši
100 000 Kč, který dárce bezplatně předává obdarovanému do jeho vlastnictví za účelem podpory
kultury ve městě.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Podpora kultury ve městě Liberci
Zpracoval:

Kuchtová Pavlína, Bc. - pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení městské
informační centrum

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch
a kulturu

Předkládá:

Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 100 000 Kč od společnosti Stillking Features, s.r.o. se sídlem
Kříženeckého nám. 322, Praha 5, IČ: 02425491, dle přílohy č. 1

ukládá
zajistit podpis darovací smlouvy.
P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 10.02.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Produkční společnost Stillking Features s.r.o., která v Liberci dlouhodobě natáčela historický seriál
GENIUS se obrátila na město Liberec s nabídkou finančního daru ve výši 100 000 Kč jako poděkování
za film friendly prostředí, které jim město Liberec nabídlo. Finanční prostředky jsou městu věnovány za
účelem podpory kultury v centru města a budou prvním rozpočtovým opatřením převedeny do rozpočtu
odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, které je využije pro zkvalitnění programu Libereckého
jarmarku.

Přílohy:
Darovací smlouva - Stillking
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DAROVACÍ SMLOUVA
STILLKING Features, s.r.o.
se sídlem: Kříženeckého náměstí 322, 152 53, Praha 5
zastoupené prokuristou Radkem Wranou, na základě plné moci Ondřejem Novákem
IČ: 02425491
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C219276
dále jen „dárce“
a
Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města,
IČ: 00262978
dále jen „obdarovaný“
a

uzavírají tuto darovací smlouvu dle ust. § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je peněžitý dar ve výši 100 000 Kč, který dárce bezplatně předává
obdarovanému do jeho vlastnictví a který bude použit na podporu kultury v městě Liberci,
přičemž obdarovaný tento dar přijímá.
2. Částka bude obdarovanému zaslána na bankovní účet č. 4096302/0800 vedený u České
spořitelny, a.s., do 14 dní od podpisu této smlouvy.

II. Podmínky smlouvy
1. Obdarovaný se zavazuje, že darované prostředky budou použity pouze na účel uvedený
v čl. I, odst. 1. této smlouvy.
2. Obdarovaný se zavazuje předložit na vyžádání dárce zprávu o využití darovaných
peněžních prostředků.

III. Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou
odpovědnost.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy je: 100 000 Kč.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemného dodatku k ní
podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
dvě vyhotovení.
3. Na důkaz projevu vůle být vázáni celým obsahem této smlouvy připojují účastníci
svobodně a vážně své podpisy.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. ze dne.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne

……………………………………
dárce
Ondřej Novák
Stillking Features, s.r.o.

……………………………………
obdarovaný
Tibor Batthyány
primátor jednající za statutární
město Liberec

