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.
4. schůze rady města dne: 21.02.2017
Bod pořadu jednání:
Poskytnutí peněžitého daru Nadaci Naše dítě
Stručný obsah: Poskytnutí peněžitého daru Nadaci Naše dítě ve výši 50. 000,-Kč

Primátor města
Důvod předložení: poskytnutí peněžitého daru
Zpracoval:

Sedláčková Jana - sekretariát primátora města

Projednáno s:
Předkládá:

Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 2 - 02.03.2017
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
souhlasí
s poskytnutím peněžitého daru ve výši 50. 000,- Kč Nadaci Naše dítě se sídlem v Ústavní
91/95, 181 21 Praha 8 - Bohnice, IČ 60166754 dle přílohy č. 1
ukládá
předložit tento materiál zastupitelstvu města
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 02.03.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Liberec (dárce) a Nadací Naše dítě (obdarovaný).
Předmětem darovací smlouvy je peněžitý dar ve výši 50. 000,- Kč, (výtěžek z plesu primátora SML),
který dárce předává obdarovanému do jeho vlastnictví na potřebné účely.

Přílohy:
Darovací smlouva
91 Poskytnutí peněžitého daru Nadaci Naše dítě
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DAROVACÍ SMLOUVA
DÁRCE:
Společnost:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:

Statutární město Liberec
Nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Tiborem Batthyánym, primátorem města
262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení: 4096302/0800
(dále jen dárce)
a

OBDAROVANÝ:
Společnost:
Nadace Naše dítě
Sídlo:
Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8 - Bohnice
Zastoupená:
ředitelkou Ing. Zuzanou Baudyšovou
IČ:
60166754
DIČ: CZ60166754
Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N vložka č. 57
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. Praha
číslo korunového účtu: 2388483/0300
(dále jen nadace)
I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

2.
3.

Cílem nadace je podpora humanitárních projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí v České
republice a zajišťování ochrany dětských práv v rámci Úmluvy o právech dítěte. Dále je cílem nadace přímá podpora
dětí, které jsou v obtížných životních situacích, zejména dětí handicapovaných, týraných, zneužívaných a dětí v ústavní
výchově. Nedílnou součástí je i trvalá snaha o zlepšení legislativy ochrany dětí v ČR.
Dárce nadaci touto smlouvou věnuje finanční dar na podporu činnosti nadace ve výši 50 000,-Kč (slovy padesát tisíc
korun českých). Částka bude převedena na účet nadace, uvedený v této smlouvě.
Nadace přijímá dar poskytnutý dárcem a zavazuje se, že bude použit na projekty podporované nadací v souladu s bodem
1.

II.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.
2.
3.

Dárce předá nadaci dar nejpozději do 28. 3. 2017.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dárce obdrží jedno vyhotovení a obdarovaný dvě
vyhotovení.

V Liberci dne:

V Praze dne

............................................………
Statutární město Liberec

..............................................…….
Ing. Zuzana Baudyšová
Nadace Naše dítě
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2. zasedání zastupitelstva města dne: 02.03.2017
Bod pořadu jednání:
Poskytnutí peněžitého daru Nadaci Naše dítě
Stručný obsah: Poskytnutí peněžitého daru Nadaci Naše dítě ve výši 50. 000,-Kč

Primátor města
Zpracoval:

Sedláčková Jana - sekretariát primátora města

Schválil:
Projednáno:

v RM 21. 2. 2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru ve výši 50. 000,- Kč Nadaci Naše dítě se sídlem v Ústavní 91/95,
181 21 Praha 8 - Bohnice, IČ 60166754 dle přílohy č. 1

ukládá
uzavřít darovací smlouvu
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 16.03.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Liberec (dárce) a Nadací Naše dítě (obdarovaný).
Předmětem darovací smlouvy je peněžitý dar ve výši 50. 000,- Kč, (výtěžek z plesu primátora SML),
který dárce předává obdarovanému do jeho vlastnictví na potřebné účely.
Přílohy:
Darovací smlouva
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