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: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 32/4
Schválení přijetí finančního daru od společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH, s. r. o.
Stručný obsah: Materiál je podkladem ke schválení přijetí finančního daru od společnosti DENSO
MANUFACTURING CZECH, s. r. o., jakožto příspěvku na projekt Obnova trvalkových záhonů
ve Fügnerově ulici.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: nabídka od společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Zpracoval:

Mrázková Alena, DiS. - 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 10 000,- Kč od společnosti DENSO MANUFACTURING
CZECH s.r.o., IČ: 25432338, DIČ: CZ25432338, se sídlem Heyrovského 476, 463 12
Liberec - Doubí, na základě darovací smlouvy dle přílohy č.1
ukládá
zajistit podepsání darovací smlouvy
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 30.09.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě návštěvy pana primátora Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc. ve firmě DENSO
MANUFACTURING CZECH s.r.o. byl přislíben statutárnímu městu Liberec ze strany společnosti
finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč formou daru, a to na projekt Obnova trvalkových záhonů ve
Fügnerově ulici.
Finanční příspěvek bude využit na obnovu několika starších záhonů u terminálu MHD Fügnerova, které
již v současné chvíli nejsou v dobré kondici, protože na místě převažují již dominantní druhy, které se
rozrostly a plocha působí neestetickým a zapleveleným dojmem. Odbor ekologie a veřejného prostoru
má zájem uskutečnit výsadbu nových trvalek na záhonech, která by vedla ke zlepšení stávajícího stavu.
V současné chvíli se již zpracovává projekt a k samotné výsadbě dojde v podzimních měsících roku
2020.
Doporučení odboru EP:
Odbor ekologie a veřejného prostoru doporučuje radě města schválení přijetí finančního daru od
společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. ve výši 10 000,- Kč na projekt Obnova
trvalkových záhonů ve Fügnerově ul.

Přílohy:
Příloha č. 1 - DENSO - smlouva o poskytnutí daru
Příloha č. 2 - Poukaz

3/3

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DARU
(dle § 2055 a následujících občanského zákoníku)
ev. č.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
zastoupená jednatelem Schinichiro Yamaji, se sídlem Heyrovského 476, 463 12 Liberec Doubí,
zapsaná v obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 18069,
IČO 25432338, DIČ CZ25432338
jako dárce (dále Dárce)
a
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,
zastoupená primátorem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
460 59 Liberec 1
IČO 00262978, DIČ CZ00262978
Účet č.: 4096302/0800
jako příjemce (dále Příjemce)
uzavírají smlouvu o poskytnutí daru za následujících podmínek:
I.

Dárce poskytuje Příjemci finanční dar na projekt Obnova trvalkových záhonů ve
Fügnerově ulici v hodnotě 10 000 Kč.

II.

Příjemce dar přijímá.

III.

Dárce se zavazuje výše uvedenou částku zaslat Příjemci na účet uvedený v záhlaví,
jakmile bude projekt realizován, o tom bude informován Příjemcem doporučeným
dopisem na adresu: Heyrovského 476, 463 12 Liberec – Doubí.

IV.

Částka je určena výhradně jako dar poskytovaný podle ustanovení § 20 odst. 8 zákona
č. 586/92 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně a s podpisem
obou smluvních stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž
každý účastník obdržel po jednom vyhotovení. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají
po vzájemném projednání a se svobodnou vůlí, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

VI.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. …… ze dne
…..

V Liberci dne:

V Liberci dne:

...........................................
příjemce

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

