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.
24. schůze rady města dne: 01.12.2020
Bod pořadu jednání: 37
Schválení bezúplatného převodu komponentů do depozitu Severočeského muzea Liberec
Stručný obsah: Radě města je předložen materiál ke schválení bezúplatného převodu komponentů
nalezených při bouracích pracích v budově bývalé Oblastní galerie Liberec (Liebiegův palác)
v ulici U Tiskárny č. p. 81, Liberec V - Kristiánov.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: schválení bezúplatného převodu
Zpracoval:

Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Kotasovou Loučkovou Radkou, Ing. - náměstkyní primátora
Vorlovou Danou, Ing. – vedoucí oddělení administrace projektů

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

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
bezúplatný převod komponentů, nalezených při bouracích pracích v budově bývalé Oblastní
galerie Liberec (Liebiegův palác) v ulici U Tiskárny č.p. 81, Liberec V – Kristiánov na
Severočeské muzeum Liberec, příspěvková organizace, IČ 00083232, se sídlem
Masarykova 437/11, 460 01 Liberec dle Přílohy č.2
ukládá
zajistit podpis darovací smlouvy dle Přílohy č. 1
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 29.01.2021
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Důvodová zpráva
Radě města je předložen materiál ke schválení bezúplatného převodu komponentů nalezených při
bouracích pracích v budově bývalé Oblastní galerie Liberec (Liebiegův palác) v ulici U Tiskárny
č. p. 81, Liberec V - Kristiánov.
Seznam komponentů:


1 ks výtah jídelní



1 ks lampa plynová



1 ks registr topení



1 ks skříňka registru topení



2 ks dveře ocelové

Odhadovaná hodnota komponentů je ve výši cca 5.000 Kč.
Výše uvedené komponenty by byly v rámci stavby zlikvidovány. Severočeksé muzeum Liberec o tyto
komponenty projevilo zájem a na své náklady provede jejich renovaci.
Vzhledem ke skutečnosti, že částka bezúplatného převodu (daru) komponentů nepřekračuje částku
20.000 Kč, nepodléhá tato finanční operace schválení Zastupitelstvem města Liberec.
Odbor strategického rozvoje a dotací doporučuje převod komponentů do vlastnictví
Severočeského muzea Liberec.

Přílohy:
Příloha č.1_Darovací smlouva
Příloha č.2_Seznam komponentů
Příloha č.3_odhad ceny_AN
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DAROVACÍ SMLOUVA
č.
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi
těmito smluvními stranami:
statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978
dále jen jako „dárce“ na straně jedné
a
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace,
se sídlem Liberec I-Staré Město, Masarykova 437/11
zastoupené, Mgr. Jiřím Křížkem, ředitelem Severočeského muzea Liberec
IČ: 00083232
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr,
vložka 562
dále jen jako „obdarovaný“ na straně druhé
takto:

1. Předmět darovací smlouvy
1.1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto movitých věcí (nalezených
v budově bývalé Oblastní galerie Liberec na adrese U Tiskárny č. p. 81, Liberec V –
Kristiánov):


1 ks výtah jídelní;



1 ks lampa plynová;



1 ks registr topení;



1 ks skříňka registru topení;



2 ks dveře ocelové.

1.2. Dárce na základě této smlouvy bezplatně převádí do vlastnictví Libereckého kraje
s právem hospodaření obdarovaného tyto movité věci (dále jen dar). Odhadovaná
hodnota daru je stanovena na cca 5.000 Kč.
1.3. Obdarovaný prohlašuje, že dar převezme na základě výzvy dárce po nabytí účinnosti
této smlouvy. Vlastnické právo k daru a právo užití těchto věcí přechází na nabyvatele
dnem převzetí daru.
2. Doložky

2.1. 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).
2.2. 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.
2.3. 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).
2.4. 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.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Platnosti nabývá tato smlouva dnem jejího podpisu všemi jejími účastníky.
3.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží dárce a
jeden (1) obdarovaný.
3.3. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena písemnou formou očíslovaných
dodatků po odsouhlasení smluvními stranami.
3.4. 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.
3.5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v
tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji účastníci této
smlouvy své vlastnoruční podpisy.
3.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č......... ze dne ……

V Liberci dne …………….……

….......................................................
Severočeské muzeum v Liberci
Mgr. Jiří Křížek
ředitel muzea
za obdarovaného

V Liberci dne …………….……

……………………………………
statutární město Liberec
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města
za dárce

