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.
9. schůze rady města dne: 09.05.2018
Bod pořadu jednání:
Poskytnutí daru zapsanému spolku "Liberecké fórum"
Stručný obsah: Na základě žádosti předsedy zapsaného spolku "Liberecké fórum", předkládá
odbor školství a sociálních věcí Radě města Liberec návrh na schválení poskytnutí daru ve výši
12.000 Kč na nákup materiálu pro odhlučnění místnosti pro hudební kroužek v rámci klubu
Dětská Duha.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: žádost předsedy spolku
Zpracoval:

Háková Pavlína - referent sociálních služeb

Projednáno s:

PhDr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

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 zapsanému spolku "Liberecké fórum", se sídlem Heliova 555/7, 460 01,
Liberec 1, IČ: 22843361, v celkové výši 12.000 Kč,
ukládá
zajistit podpis darovací smlouvy se zapsaným spolkem "Liberecké fórum", se sídlem
Heliova 555/7, 460 01, Liberec 1, IČ: 22843361, dle přílohy č. 2.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.05.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.

2/3

Důvodová zpráva
Dne 20. 4. 2018 se na statutární město Liberec obrátil předseda zapsaného spolku "Liberecké fórum" a
požádal o poskytnutí finanční podpory za účelem nákupu materiálu pro odhlučnění místnosti pro
hudební kroužek v rámci klubu Dětská Duha (viz dopis v příloze č. 1).
Zapsaný spolek "Liberecké fórum" je organizace, jejímž cílem je nabídnout aletrnativu pro aktivity ve
volném čase dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí, a tím pozitivně přispět k prevenci
sociálně patologických jevů zejména v centru města.
Po projednání s náměstkem primátora PhDr. Ivanem Langrem doporučuje odbor školství a sociálních
věcí schválit poskytnutí daru v celkové výši 12.000 Kč, který bude použit na nákup materiálu pro
odhlučnění místnosti pro hudební kroužek v rámci klubu Dětská Duha. V případě schválení bude dar
poskytnut z rozpočtu odboru SK.
Přílohy:
1. Žádost o podporu Liberecké fórum 2018
2. Darovací smlouva Liberecké fórum 2018

3/3

Příloha č. 1

Příloha č. 2

DAROVACÍ SMLOUVA
č. DS 2018xxxxx

statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ 002 62 978
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí
číslo bankovního účtu: 1089692/0800
(dále jen „dárce“)
a
zapsaný spolek „Liberecké fórum“
se sídlem Heliova 555/7, 460 01 Liberec 1
IČ: 22843361
zastoupený Adolfem Grünzou, předsedou
číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „obdarovaný“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2055 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto darovací smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

1. Dárce touto smlouvou poskytuje obdarovanému peněžitý dar ve výši 12.000 Kč (slovy: dvanáct
tisíc korun českých) a obdarovaný tento peněžitý dar bez výhrad přijímá a zavazuje se jej použít
pro účel uvedený v čl. II. této smlouvy.
2. Dar bude obdarovanému poukázán na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, a
to do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

II.

Účel daru

1. Dar je věnován a bude použit obdarovaným na nákup materiálu pro odhlučnění místnosti pro
hudební kroužek v rámci klubu Dětská Duha.
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Příloha č. 2

III.

Závěrečná ustanovení

1. Příjemce bere na vědomí, že dar poskytnutý touto smlouvou má charakter podpory de minimis
ve smyslu čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno
v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje o
poskytnutí daru dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého rozsahu
v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.
2. Jakákoliv změna této smlouvy může být provedena pouze na základě vzájemné dohody obou
smluvních stran a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
3. 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.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž dvě
vyhotovení obdrží dárce a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a rozumí jejímu
obsahu, a že byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
právních předpisů: O poskytnutí daru rozhodla Rada statutárního města Liberec usnesením č.
xxx/2018 ze dne 9. 5. 2018.

Dárce:

Obdarovaný:

V Liberci dne ___________

V __________________ dne__________

______________________________________

Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a sociálních věcí

_______________________________________

Adolf Grünza
předseda zapsaného spolku „Liberecké fórum“
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