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.
11. schůze rady města dne: 06.06.2017
Bod pořadu jednání:
Darovací smlouva - Dětské dopravní hřiště v Liberci
Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení darovací smlouvy, kdy statutární město
Liberec získá od společnosti Silnice LK a.s. dar ve formě tříkolky LOPED, model 113 pro
zdravotně postižené děti v celkové hodnotě 16.180 Kč včetně DPH k užívání při provozu dětského
dopravní hřiště v Liberci.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Převzetí daru od společnosti Silnice LK a.s.
Zpracoval:

Kozáková Romana - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

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 daru od společnosti Silnice LK a.s., IČ: 28746503 ve formě tříkolky LOPED, model
113 k užívání při provozu dětského dopravního hřiště v Liberci dle darovací smlouvy
v příloze č. 1
ukládá
zajistit podpis darovací smlouvy.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.06.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Silnice LK, a.s. se starají o komunikace v majetku Libereckého kraji, kromě sjízdnosti komunikací se
jedná i o bezpečnost všech účastníků provozu. A právě bezpečnost, hlavně nejmladších účastníků
provozu, se rozhodli v letošním roce významně podpořit. Po zhodnocení situace vybrali jako formu
podpory nákup jízdních kol pro dětská dopravní hřiště v kraji. Celkem podporují pět dopravních hřišť
(Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Košťálov a Česká Lípa). Každé hřiště mělo volbu výběru typu
jízdního kola, případně vhodnější alternativu dopravního prostředku, dle aktuálních potřeb hřiště.
Dětské dopravní hřiště v Liberci bude obdarováno jedním kusech tříkolky LOPED, model 113 v celkové
hodnotě 16.180 Kč včetně DPH. Tříkolka je určena zdravotně postiženým dětem. Přiměřeně namáhavý
pohyb zlepšuje kondici i zdravotní stav. Firma LOPED-tříkolky s.r.o. je tradiční značkový domácí
výrobce nejen šlapacích tříkolek, ale i jiných speciálních kol.

Přílohy:
Darovací smlouva
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Darovací smlouva
Silnice LK a.s.
Se sídlem:
Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ:
287 46 503
Zastoupená: Petrem Šénem, předsedou představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2197
(dále jen „Dárce“)
a
Statutární město Liberec
Se sídlem:
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ:
002 62 978
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města
Ve věcech smluvních: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy veřejného majetku
(dále jen „Obdarovaný“)
(dále společně také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají v souladu s § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „OZ“) tuto darovací smlouvu (dále jen „Smlouva“)

Vzhledem k tomu, že:
I.

Dárce si v souvislosti s podporou dětských dopravních hřišť přeje Obdarovanému darovat
níže specifikovanou tříkolku, aby ji Obdarovaný užíval při provozu dětského dopravního
hřiště, jehož je Obdarovaný provozovatelem;

dohodly se Smluvní strany na následujícím:

1.

Předmět smlouvy

1.1.

Dárce se zavazuje bezplatně převést na Obdarovaného vlastnické právo k následující tříkolce:
a)

Tříkolka LOPED pro dospělé, model 113

(dále jen „Dar“).
1.2.

Obdarovaný nabídku k převodu Daru od Dárce přijímá.

2.

Prohlášení Dárce

2.1.

Dárce prohlašuje, že tříkolka je nová, nepoužitá a vztahuje se na ni zákonná záruka.

3.

Předání daru

3.1.

Předání Daru proběhne dne [bude doplněno] v [bude doplněno].

3.2.

Okamžikem předání Daru dochází k převodu vlastnického práva k Daru na Obdarovaného.

3.3.

Společně s Darem předá Dárce Obdarovanému veškerou dokumentaci k Daru nezbytnou
k jeho užívání včetně záručních listů.

3.4.

Dárce tímto zmocňuje Kamilu Hamplovou, narozenou
, trvale bytem
aby za Dárce v souladu se Smlouvou předala Obdarovanému Dar.

3.5.

Obdarovaný tímto zmocňuje Romanu Kozákovou, narozenou
,trvale bytem
aby za Obdarovaného od Dárce Dar v souladu se
Smlouvou přijala.

3.6.

Předání Daru Dárcem a převzetí Daru Obdarovaným potvrdí oprávněné osoby dle čl. 3.4 a 3.5
Smlouvy v předávacím protokolu, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

4.

Společná a závěrečná ustanovení

4.1.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými
oprávněnými osobami za obě Smluvní strany.

4.2.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

4.3.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. [bude doplněno] ze
dne 6.6.2017.

Smluvní strany se dohodly, že součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
1.

Příloha č. 1 - vzor předávacího protokolu;

V Jablonci nad Nisou dne

V Liberci dne

za Silnice LK a.s.
Petr Šén,
předseda představenstva

za statutární město Liberec
Bc. David Novotný
Vedoucí odboru správy veřejného majetku

V Jablonci nad Nisou dne

za Silnice LK a.s.
Josef Rechcígl,
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – vzor předávacího protokolu

Předávací protokol

Níže podepsané osoby potvrzují, že dne [bude doplněno] společnost Silnice LK a.s., se sídlem
Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 46 503, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2197 (dále jen
„Dárce“)
předala
Statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ: 002 62 978, (dále
jen „Obdarovaný“) v souladu s darovací smlouvou ze dne [bude doplněno] následující tříkolku:
a)

Tříkolka LOPED v počtu kusů 1 včetně příslušných záručních listů;

Níže podepsané osoby dále potvrzují, že Obdarovaný stejného dne výše uvedenou tříkolku včetně
záručních listů bez výhrad od Dárce přijal.

V Jablonci nad Nisou dne

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

za Silnice LK a.s.
Mgr. Kamila Hamplová, na základě
zmocnění

za statutární město Liberec
Romana Kozáková, na základě zmocnění

