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.
21. schůze rady města dne: 03.12.2019
Bod pořadu jednání: 65/1
Darovací smlouva a přijetí daru – výstava Voda a civilizace
Stručný obsah: Rezort kultury a cestovního ruchu přiveze v březnu 2020 do Liberce jedno ze tří
vyhotovení výstavy Voda a civilizace, která je od loňského srpna trvalou expozicí před
Kramářovou vilou v Praze. Jedním z lokálních partnerů výstavy je i Severočeská vodárenská
společnost a. s., která na přípravu akce poskytne SML dar ve výši Kč 20.000,-, uzavření darovací
smlouvy ale musí předem schválit rada města.

Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
Důvod předložení:
Zpracoval:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch

Projednáno s:
Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch

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
uzavření darovací smlouvy dle znění v příloze mezi Severočeskou vodárenskou společnosti
a. s. se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, IČ 49099469, a statutárním městem Liberec

ukládá
podepsat darovací smlouvu
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 04.12.2019
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Důvodová zpráva
Výstava Voda a civilizace ukazuje prostřednictvím fotografií z různých koutů planety a od různých
autorů příběh vody, tedy klíčový význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost
na Zemi. Klade si za cíl otevřít svým divákům oči a vytrhnout je z letargie zajetých archetypů, že máme
vody dostatek. Ukázat vodu jako strategickou surovinu, její množství a dostupnost na různých místech
světa a zasadit do souvislostí s různými proměnami životního prostředí. Kurátorem a spoluautorem
výstavy je český egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Realizace výstavy na Nám. Dr. E. Beneše přijde
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu na 80 tisíc korun, polovinu odbor plánuje získat ze
sponzorských příspěvků.

Přílohy:
Darovací smlouva
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CES 2743/2019/VATI
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, IČ 49099469, DIČ
CZ49099469, zastoupena ředitelkou Odboru kancelář generálního ředitele PhDr. Martinou Berkovou, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466, jako dárce na straně
jedné
a
Statutární město Liberec, se sídlem v Liberci 1, náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, IČ 00262978, jednající
primátorem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., jako obdarovaný na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je peněžitý dar ve výši 20.000,- Kč, který dárce bezplatně předává obdarovanému
do jeho vlastnictví a který bude použit na přípravu pořádání výstavy „Voda a civilizace 2020“ (prosinec
2019), přičemž obdarovaný tento dar přijímá.
2. Částka bude obdarovanému zaslána na bankovní účet č. 4096302/0800, vedený u České spořitelny, a.s.,
do 14 dní od podpisu této smlouvy. Obdarovaný podpisem smlouvy potvrzuje souhlas s převzetím
předmětné částky.
II. Podmínky smlouvy
1. Obdarovaný se zavazuje, že darované prostředky budou použity pouze na účel uvedený v čl. I., odst. 1. této
smlouvy.
2. Obdarovaný se zavazuje předložit na vyžádání dárce zprávu o využití darovaných peněžitých prostředků.
3. V případě nedodržení těchto ustanovení se obdarovaný zavazuje, že vrátí dárci dar v plné výši, a to do 15
dnů od obdržení výzvy dárce.
III. Účinnost a registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany
dohodly, že dárce zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této
smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obdarovaný může smlouvu zveřejnit za
předpokladu, že dárci umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o
registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při
zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. IV. platí povinnosti
uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru
smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou
smluvních stran.
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IV. Ochrana osobních údajů
1. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických
osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob
zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:
1.1
uzavírání a plnění Smlouvy;
1.2
vnitřní administrativní potřeby správce;
1.3
ochrana majetku a osob správce;
1.4
ochrana právních nároků správce;
1.5
tvorba statistik a evidencí správce;
1.6
plnění zákonných povinností správce.
2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
2.1
oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 1.1 výše);
2.2
oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 0 výše), ochraně
jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 0 výše), ochraně právních nároků
správce (pro účel dle bodu 0 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 0
výše);
2.3
plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 0
výše).
3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle
bodů 0 až 0 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 0 výše po dobu
plnění příslušných zákonných povinností.
4. Subjekty údajů jsou oprávněny:
4.1
požadovat přístup k jeho osobním údajům;
4.2
požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
4.3
požadovat omezení zpracování osobních údajů;
4.4
požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
4.5
vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
4.6
využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
4.7
využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních
údajů.
V. Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemného dodatku k ní podepsaného oprávněnými
zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Na důkaz projevu vůle být vázáni celým obsahem této smlouvy připojují účastníci svobodně a vážně své
podpisy.
4. Přijetí daru bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. … ze dne …
V Teplicích, dne

…………………………………………
dárce
PhDr. Martina Berková, ředitelka OKGŘ
jednající za společnost
Severočeská vodárenská společnost a.s.
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V Liberci, dne

…………………………………..
obdarovaný
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor
jednající za
Statutární město Liberec
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