STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
15. schůze rady města dne: 10.09.2019
Bod pořadu jednání: 30
Poskytnutí finančního daru římskokatolické farnosti – arciděkanství Liberec
Stručný obsah: Poskytnutí finančního daru římskokatolické farnosti – arciděkanství Liberec ve
výši 10 000 Kč na zajištění koncertu vážné hudby, na kterém vystoupí Jaroslav Svěcený se svými
hosty. Koncert se uskuteční 29. 9. 2019 od 19:00 hod. v kostele sv. Antonína Velikého.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti - arciděkanství Liberec
Zpracoval:

Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno s:
Předkládá:

Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

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
1. poskytnutí daru Římskokatolické farnosti - arciděkanství Liberec, Kostelní 7, 460 01
Liberec, IČO 46745548, v celkové výši 10 000,- Kč, na částečnou úhradu nákladů
spojených s uspořádáním koncertu vážné hudby, který se uskuteční 29. 9. 2019 v kostele sv.
Antonína Velikého
2. uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Římskokatolickou farností arciděkanství Liberec, Kostelní 7, 460 01 Liberec, IČO 46745548, dle přílohy č. 2
ukládá
uzavřít tuto smlouvu
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 20.09.2019

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec v zastoupení pana arciděkana R. D. Mgr. Radka
Jurnečky se na statutární město Liberec obrátilo s oficiální žádostí (viz příloha č. 1) na finanční pomoc
ve výši 10 000,- Kč na zajištění koncertu vážné hudby, na kterém vystoupí Jaroslav Svěcený se svými
hosty. Koncert se uskuteční 29. 9. 2019 od 19:00 v kostele sv. Antonína Velikého.
Celková částka na organizaci koncertu přesáhne 60 000,- Kč, což převyšuje možnosti farnosti samotné.
Jaroslav Svěcený je světoznámý houslový virtuoz, velký popularizátor a propagátor vážné hudby. Na
svém kontě má takové počiny jako Vivaldianno, jehož je spolu s Michalem Dvořákem (skupina Lucie)
autorem.
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Neinv. transfery cirkvím

Rozpočet schválený

0

Rozpočet upravený

10000

Odboru cestovního ruchu, kultury a sportu doporučuje tento dar schválit.

Přílohy:
arciděkanství žádost o dar anonym
Darovací smlouva arcidekan
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DAROVACÍ SMLOUVA
Č. DS2019xxxxx
Statutární město Liberec
Se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem statutárního města Liberec, členem
Rady města a Zastupitelstva města Liberec
Ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Markétou Žáčkovou, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a
sportu
Číslo bankovního účtu: 1089692/0800, vedeného u České spořitelny, a.s.
(jako „Dárce“)
a
Římskokatolická farnost – arciděkanství Liberec
Se sídlem: Kostelní 7, 460 01 Liberec
Zastoupena: R. D. Mgr. Radkem Jurnečkou, arciděkanem
IČO: 46745548
DIČ: CZ46745548
Číslo bankovního účtu: 2102188576/2700, vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s.
(jako „Obdarovaný“)
uzavírají 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 10 000,- Kč
(slovy: desettisíckorun 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 částečnou úhradu nákladů spojených
s uspořádáním koncertu vážné hudby, který proběhne dne 29. 9. 2019 v kostele sv. Antonína
Velikého.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv změna této smlouvy může být provedena pouze na základě vzájemné dohody obou
smluvních stran a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
2. 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.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno
vyhotovení obdrží dárce a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly 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.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
právních předpisů: O poskytnutí daru rozhodla Rada města Liberec usnesením č. xxx/2019 ze dne
xxx.

Za dárce:

Obdarovaný:

V Liberci dne

V Liberci dne

______________________________________

Mgr. Bc. Markéta Žáčková
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

_______________________________________

R. D. Mgr. Radek Jurnečka
arciděkan

