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.
2. schůze rady města dne: 21.01.2020
Bod pořadu jednání: 43
Schválení přijetí finančního daru od společnosti DGS Druckguss Systeme, s. r. o.
Stručný obsah: Materiál je podkladem ke schválení přijetí finančního daru od společnosti DGS
Druckguss Systeme, s. r. o., jakožto příspěvku na obnovu dětského hřiště v ulici nám. Na Lukách.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: nabídka od společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o.
Zpracoval:

Trejbal Tomáš - pracovník odboru ekologie a veřejného prostoru

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

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 finančního daru ve výši 44 386,- Kč od společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o.,
IČ: 26187329, se sídlem Volgogradská 205, 460 10 Liberec, na základě darovací smlouvy
dle přílohy č.1
ukládá
zajistit podepsání darovací smlouvy
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 31.03.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Náměstka primátora Mgr. Jiřího Šolce oslovila jednatelka společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o.
Jitka Ministrová s žádostí o rozšíření dětského hřiště v ulici nám. Na Lukách s tím, že by se na rozšíření
herní plochy společnost DGS Druckguss Systeme s.r.o. finančně podílela.
Vzhledem k tomu, že odbor ekologie a veřejného prostoru evidoval již více žádostí o rozšíření herní
plochy v ulici nám. Na Lukách, bylo v roce 2019 vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele úprav. V
rámci úprav dětského hřiště společnost Flora servis s.r.o. dodala a nainstalovala dvouvěžovou herní
sestavu se skluzavkou a lanovým mostem, dvě pružinová houpadla a pískoviště. Dále byly provedeny
terénní úpravy a přesun stávající vahadlové houpačky v rámci herní plochy.
Celkem statutární město Liberec za rekonstrukci herní plochy zaplatilo 264.020,79 Kč s DPH. Na
základě komunikace vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Ing. Lucie Sládkové se zástupcem
společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o., má tato společnost zájem darovat SML částku 44.386,- Kč
jako příspěvek na úpravu hřiště. Částka byla vypočtena jako součet částek zaplacených SML za dodání a
instalaci dvou pružinových houpadel a pískoviště s plastovými sedáky.
Vzhledem k tomu že zástupce společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o. pan Mocek požádal statutární
město Liberec o propagaci poskytnutí finančního příspěvku, bylo za tímto účelem dohodnuto umístění
informační tabulky na stojan provozního řádu dětského hřiště o finanční podpoře ze strany výše zmíněné
společnosti.
Doporučení odboru EP:
Odbor ekologie a veřejného prostoru doporučuje radě města schválení přijetí finančního daru od
společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o.
Přílohy:
Příloha č.1 Darovací smlouva
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Darovací smlouva ev. č. DS2020…………….

I. Smluvní strany

Společnost: DGS Druckguss Systeme s.r.o., Volgogradská 205, 460 10 Liberec
IČO: 26187329
Jednatel: Jitka Ministrová
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod číslem C 17530
(dále jen dárce)

Město: statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59, Liberec 1
IČO: 00262978
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem statutárního města Liberec
Účet č.: 4096302/0800

(dále jen obdarovaný)

uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto darovací smlouvu

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je finanční dar ve výši 44 386 Kč na rozšíření dětského hřiště v ulici
nám. Na Lukách.

2. Dar poskytuje dárce dobrovolně. Zavazuje se výše uvedenou částku poslat na účet
obdarovaného uvedený v záhlaví smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

3. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se použít jej pouze k účelu, ke kterému byl poskytnut.

4. Dárce dodá obdarovanému grafický podklad s informacemi o dárci a poskytnutém daru, pro
výrobu informační cedulky, kterou obdarovaný následně nechá vyrobit a instalovat na tabuli
s provozním řádem dětského hřiště v ulici nám. Na Lukách.
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5. Dárce je oprávněn odečíst si poskytnutou částku od základu daně podle zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších změn a doplňků.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Po 1 originále obdrží každá ze smluvních
stran. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
III. Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v
případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy je: 44 386,- Kč.
8. Přijetí daru bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. …… ze dne 21.1.2020

V Liberci dne:

........................................
dárce

V Liberci dne:

......................................
obdarovaný
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