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.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných
hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je poskytnutí peněžitého daru 8 sborům
dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných
statutárním městem Liberec ve výši 20.000,- Kč na jeden každý sbor. Peníze budou využity na
podporu spolkové činnosti těchto sborů, práci s hasičskou mládeží a požární prevenci /viz
důvodová zpráva/.

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: Rozvoj požární ochrany a podpora práce s hasičskou mládeží
Zpracoval:

Popp Lubomír - vedoucí oddělení krizového řízení

Projednáno s:
Předkládá:

Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML

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
poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč každému z 8 sborů dobrovolných hasičů
spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem
Liberec dle vzorové smlouvy v příloze č. 1;
SH ČMS SDH Horní Hanychov
SH ČMS SDH Karlinky
SH ČMS SDH Krásná Studánka
SH ČMS SDH Machnín
SH ČMS SDH Pilínkov
SH ČMS SDH Růžodol
SH ČMS SDH Vesec
SH ČMS SDH Vratislavice nad Nisou

IČ 46749969
IČ 64039366
IČ 64039153
IČ 65100204
IČ 64039226
IČ 64039234
IČ 46744495
IČ 64039242

20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč

/SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska/
ukládá
Zajistit podepsání smluv o poskytnutí daru s jednotlivými sbory dobrovolných hasičů.

P: Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML
T: 31.08.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je poskytnutí peněžitého daru 8 sborům
dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných
statutárním městem Liberec ve výši 20.000,- Kč na jeden každý sbor. Peníze budou využity na
podporu spolkové činnosti těchto sborů, práci s hasičskou mládeží a požární prevenci /viz
důvodová zpráva/.
Sbory dobrovolných hasičů /dále jen SDH/ jsou občanská sdružení s vlastní právní subjektivitou, která
jsou velmi úzce provázána s jednotkami sboru dobrovolných hasičů, což jsou organizační složky města,
zřizované na základě zákona o požární ochraně 133/1985 Sb.
Prakticky sto procent pozdějších členů výjezdových jednotek prošlo postupně všemi kategoriemi oddílů
mladých hasičů. Náklady na činnost těchto oddílů jsou zcela financovány z omezených prostředků SDH
/příspěvky členů, brigády/. Problémem je, že v současné době neustále roste počet dětí navštěvujících
tyto oddíly a SDH již nejsou schopny tyto zvýšené náklady ufinancovat pouze ze svých prostředků.
Vzhledem k poloze jednotlivých SDH, které se s výjimkou SDH Růžodol I, nacházejí všechny
v okrajových částech města, se dá konstatovat, že zde jsou jednou z mála nabídek zájmové činnosti pro
mládež v místě bydliště, při minimálních nákladech pro rodiče malých hasičů.
SDH však nezajištují pouze práci s mládeží, aktivní jsou i v oblasti požární ochrany, civilní ochrany či
spolkového života.
S členy SDH, kteří nejsou zároveň členy výjezdové jednotky, se například v souladu s vyhláškou
380/2002 Sb. počítá v oblasti ochrany obyvatelstva /zajištění personálu evakuačních středisek, pomoc
při rozsáhlých povodních či kalamitách apod./.
Jak už bylo výše uvedeno SDH se významně podílí i na spolkovém životě. Ať už se jedná o pořádání
pálení čarodějnic, dny otevřených dveří, dětské dny či osvětovou a preventivní činnost v oblasti požární
ochrany, kdy členové SDH buď sami navštěvují školská zařízení či zajišťují odborné exkurze přímo na
hasičských zbrojnicích.
Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že je v nejlepším zájmu města podporovat sbory
dobrovolných hasičů v jejich činnosti, což je i dle sdělení vedoucího odboru právního a veřejných
zakázek Mgr. Audyho možné v souladu s § 85 písm. b zákona 128/2000 Sb. o obcích, který stanoví, že
zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování o poskytování peněžitých darů ve výši nad 20 000,- Kč fyzické
nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce. O poskytování daru do 20 000,- Kč přísluší
rozhodovat radě města
Celková částka daru je 160.000,- Kč, dar každému z osmi výše uvedených sborů tedy činí 20.000,- Kč.
S každým z těchto sborů bude samostatně uzavřena smlouva o poskytnutí daru. Dar bude poskytnut
z rozpočtu odboru kancelář tajemníka.
Doporučení odboru kancelář tajemníka
Souhlasit s poskytnutím daru na činnost sboru dobrovolných hasičů

Přílohy:
Návrh darovací smlouvy
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Příloha č. 1 – návrh darovací smlouvy

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi
těmito smluvními stranami:

statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČ: 00262978
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města
dále jen jako „dárce“ na straně jedné
a

Sbor dobrovolných hasičů ……………………….
se sídlem ……………..
IČ: ……………………….
zastoupený …………………
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u …….. pod č. ……..
dále jen jako „obdarovaný“ na straně druhé

takto:

Článek I
(1) Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši 20. 000,- Kč,
slovy dvacettisíckorunčeských (dále jen „dar“).
(2) Obdarovaný prohlašuje, že dar do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá.
(3) Dar bude obdarovanému poukázán na účet obdarovaného vedený u …… č.
…………………….. do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy.
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Článek II
(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
(2)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom vyhotovení smlouvy.
(3)Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena písemnou formou očíslovaných dodatků
po odsouhlasení smluvními stranami.
(4)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.
(5)Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci této smlouvy své
vlastnoruční podpisy.
(6) O poskytnutí peněžitého daru rozhodla Rada města Liberec usnesením č …….. ze dne
………..
(7) Obdarovaný bere na vědomí, že v souvislosti s přijetím daru je povinen dodržovat obecně
závazné daňové právní předpisy.

V Liberci dne …………….……

V Liberci dne ……….……………

….………………………………

……………………………………

obdarovaný

za dárce
Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec
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