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.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 22.10.2020
Bod pořadu jednání: 22
Schválení poskytnutí finančního daru na rekonstrukci ptačí poslechové vyhlídky v prostoru lesíku
"Opičák" pro ZO ČSOP Armillaria
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení poskytnutí finančního daru na
rekonstrukci ptačí poslechové vyhlídky v prostoru lesíku „Opičák“ v k. ú. Růžodol I, který
spravuje ZO ČSOP Armillaria.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Zpracoval:

Mrázková Alena, DiS. - pracovník odboru ekologie a veřejného prostoru

Schválil:

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

Projednáno:

20. RM dne 13.10.2020

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační
technologie
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru pobočnému spolku ZO ČSOP Armillaria, IČ 64040411, se
sídlem Rychtářská 926/14, 460 14, Liberec XIV Ruprechtice ve výši 100.000,- Kč na
rekonstrukci ptačí poslechové vyhlídky v prostoru lesíku „Opičák“
2. uzavření darovací smlouvy s pobočným spolkem ZO ČSOP Armillaria, IČ 64040411, se
sídlem Rychtářská 926/14, 460 14, Liberec XIV Ruprechtice dle přílohy č. 1.
ukládá
Zajistit uzavření darovací smlouvy dle přílohy č.1
P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 15.11.2020
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Důvodová zpráva:
Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá zastupitelstvu města ke schválení žádost o poskytnutí
finančního daru na rekonstrukci ptačí poslechové vyhlídky v prostoru lesíku „Opičák“ v k. ú. Růžodol I,
který spravuje ZO ČSOP Armillaria.
Les „Opičák“ je VKP v Růžodole I u letiště, poblíž Decathlonu. Společně se vznikajícím pietním místem
Archy 13 tvoří přírodní a klidovou zónu nedaleko průmyslové zóny Sever. Díky svojí poloze tak slouží
nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům přilehlé obchodní zóny a psího útulku. Les má ve správě
ZO ČSOP Armillaria.
Zajímavým prvkem této klidové zóny je ptačí poslechová vyhlídka. V tuto chvíli vyhlídka bohužel
nemůže sloužit kolemjdoucím ke svému účelu, tedy pozorování ptáků a poslechu jejich zpěvu, jsou nutné
rekonstrukce. Předsedkyně ZO ČSOP Armillaria paní Mgr. Květa Morávková oslovila náměstka
primátora pro technickou správu a informační technologie, Mgr. Jiřího Šolce s žádostí o poskytnutí
finančního daru na rekonstrukci tohoto unikátního prvku. Náklady na rekonstrukci jsou ve výši 100.000,Kč a formou daru by byly plně kryty z rozpočtu odboru EP:

ORJ2

ODPA POL UZ

ORJ

ORG

Text

000600180000 003745 5151 000000000 0000000001 0020087000000 Studená voda provoz
pomníků,plastik

Přílohy:
Příloha č. 1_Darovací smlouva
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Rozpočet
schválený
3 800 000,00

DAROVACÍ SMLOUVA
č.DS2020……

statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
IČ002 62 978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
číslo bankovního účtu: 1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec
(dále jen „dárce“)
a
ZO ČSOP ARMILLARIA
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod č. L 49312
se sídlem Rychtářská 926/14, 460 14, Liberec XIV Ruprechtice
IČ 64040411
zastoupený Mgr. Květoslavou Morávkovou, předsedkyní
číslo bankovního účtu: 2400964713/2010
(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 100.000,-Kč
(slovy: jedno sto tisíc korun českých) a obdarovaný tento peněžitý dar bez výhrad přijímá.
2. Dar bude obdarovanému poukázán na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy,
a to do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

II.

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 třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž dvě
vyhotovení obdrží dárce a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný.
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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 rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. xxx
ze dne xxxxxx.

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.

Za dárce:

V Liberci dne

______________________________________

Obdarovaný:

V Liberci dne

_______________________________________

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor

Mgr. Květoslava Morávková
předsedkyně
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