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.
10. zasedání zastupitelstva města dne: 26.11.2020
Bod pořadu jednání: 24
Poskytnutí daru pro rodinu Šírových z Františkova – změna smlouvy
Stručný obsah: Rada a zastupitelsvo schválilo poskytnutí daru pro rodinu Šírových, nyní je
předkládána změna znění smlouvy spočívající v jiném čísle bankovního účtu.

MML, Odbor kancelář primátora
Zpracoval:

Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kancelář primátora

Schválil:

Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kancelář primátora

Projednáno:

23. RM dne 16.11.2020

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
zrušuje
usnesení zastupitelstva města č. 224/2020 ze dne 24.9.2020
schvaluje
poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Liberec pro Milana Šíra, narozeného [osobní
údaj odstraněn]
ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí daru
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 31.12.2020
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Důvodová zpráva:
Město se připojilo k vlně solidarity pro rodinu Šírových z Františkova, které se zřítil dům.
Na základě žádosti pana Šíra dochází ke změně čísla účtu v darovací smlouvě.
Znění smlouvy bylo schváleno radou města a proto je nyní nutné schváli znění uplravené na základě
žádosti pana Šíra.
Poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 korun pomůže zajistit základní potřeby rodiny.
Finanční prostředky na poskytnutí daru budou hrazeny z položky dary Odbor cestovního ruchu, kultury a
sportu.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Darovaci smlouva
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DAROVACÍ SMLOUVA
DS2020…..
Statutární město Liberec
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec IČ 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
číslo bankovního účtu: 1089692/0800, vedeného u České spořitelny, a.s. Liberec
(dále jen „Dárce“)
a
Milan Šír
narozený dne 7.11.1981
bytem Nová 315/3, Františkov, 460 01 Liberec
(dále jen „Obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tuto
následující darovací smlouvu:
I.

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému peněžitý dar v celkové výši 200.000,- Kč,
který obdarovaný do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá a využije jej dle svého
uvážení.

II.

Dar bude obdarovanému poukázán na jeho účet č. 78-6144630287/0100 do 20 dní od
podpisu smlouvy.

III.

Jakékoli změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně formou číslovaných
dodatků a s podpisem obou smluvních stran. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají po
vzájemném projednání a se svobodnou vůlí, nikoliv pod nátlakem, s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

IV.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.

V.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.

VI.

Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Liberec č. xxx/2020 ze dne
xx.xx.2020.

V Liberci dne:

______________________________
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Statutární město Liberec

______________________________
Milan Šír

