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 - Severočeská vodárenská společnost a.s.
Stručný obsah: Uzavření darovací smlouvy mezi Severočeská vodárenská společnost a.s, (dárce)
a statutárním městem Liberec (obdarovaný). Předmětem darovací smlouvy je peněžitý dar ve výši 40.000,Kč, který dárce bezplatně předává obdarovanému do jeho vlastnictví na pořádání plesu primátora
statutárního města Liberce

Primátor města
Důvod předložení: Financování plesu primátora statutárního města Liberce
Zpracoval:

Sedláčková Jana - sekretariát primátora města

Projednáno s:

Petr Neuhauser - vedoucí kanceláře primátora

Předkládá:

Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

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 40.000 Kč od Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem
v Teplicích, Přítkovská 1689, IČ 49099469

ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy.
P: Neuhäuser Petr - vedoucí odboru kancelář primátora
T: 10.02.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Důvodem této zprávy je financování plesu primátora statutárního města Liberec, který se koná 4. 2. 2017
v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev Liberec

Přílohy:
Darovací smlouva - SVS
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CES 124/2017
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, IČ
49099469, DIČ CZ49099469, zastoupena generálním ředitelem Ing. Bronislavem Špičákem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B,
vložka 466, jako dárce na straně jedné
a
Statutární město Liberec, se sídlem v Liberci 1, náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, IČ
00262978, jednající primátorem Tiborem Batthyány, jako obdarovaný na straně druhé,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek 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 40.000,- Kč, který dárce bezplatně
předává obdarovanému do jeho vlastnictví a který bude použit na pořádání plesu
primátora Statutárního města Liberce (4. 2. 2017, Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec),
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. Obdarovaný podpisem smlouvy
potvrzuje souhlas s převzetím předmětné částky.
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
peněžitých prostředků.
3. V případě nedodržení těchto ustanovení se obdarovaný zavazuje, že vrátí dárci dar v plné
výši, a to do 15 dnů od obdržení výzvy dárce.
III. 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. Přijetí daru bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. …………. ze dne ………
V Teplicích, dne

…………………………………………
dárce
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
jednající za společnost
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Liberci, dne

…………………………………..
obdarovaný
Tibor Batthyány, primátor
jednající za
Statutární město Liberec

