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.
11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2020
Bod pořadu jednání: 27
Poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí
Stručný obsah: Zastupitelstvu města Liberec je předkládán návrh poskytnutí finančního daru
z výtěžku likvidace nalezených věcí za rok 2015 a 2016 ve výši 27 479 Kč pro Hospic sv. Zdislavy.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Zpracoval:

Horáková Lucie, Ing. et. Bc. - specialista oddělení školství

Schválil:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Projednáno:

v RM dne 1. 12. 2020

Projednat ve
výboru ZM:

Finanční výbor

Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Ph.D. v. r. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí za rok 2015 a 2016 ve výši
27 479 Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. (IČ 28700210).
ukládá
1. zajistit uzavření darovací smlouvy
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
T: 31.01.2021

2. zajistit proplacení darovací smlouvy
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
T: 30.04.2021
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Důvodová zpráva:
Směrnicí RM č. 20 ze dne 2. 1. 2020 došlo k úpravě postupu statutárního města Liberec při převzetí
nalezené movité věci, při uložení věci, při zjišťování vlastníka věci, postupu po nabytí vlastnického práva
věcí do majetku SML a likvidaci nalezených věcí.
Dle kapitoly 9 příslušné směrnice o využití výtěžku z každé dražby, rozhoduje dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích rada případně zastupitelstvo města (dar pro školy, nadace, sociální ústavy, zdravotní ústavy,
příspěvkové organizace města apod.). Podmínkou udělení daru je činnost příjemce daru na území SML.
Hotovost, která je součástí daru za rok 2015, činí 5 532 Kč. Vyhodnocení dražby nalezených věcí za rok
2015 představuje částku 7 419 Kč. Hotovost za rok 2016 je 13 213 Kč. Vyhodnocení dražby nalezených
věcí za rok 2016 činí 1 315 Kč. Celková částka daru, respektive výtěžku, je tedy 27 479 Kč. Odbor
školství a sociálních věcí navrhuje poskytnout dar v uvedené výši Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s..
Odbor školství a sociálních věcí, po projednání s náměstkem primátora Dr. Ivanem Langrem, doporučuje
radě, resp. zastupitelstvu města navržené usnesení schválit.
Pozn. Soupis všech nalezených věcí je k dispozici v listinné podobě na odboru správním a živnostenském.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Darovací smlouva
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DAROVACÍ SMLOUVA
č. DS

statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí
číslo bankovního účtu: 1089692/0800
(dále jen „dárce“)
a
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
se sídlem Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec
IČ: 28700210
zastoupená Ing. Taťánou Janouškovou, ředitelkou o.p.s.
číslo bankovního účtu: 996005329/0800
(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 27 479 Kč (slovy:
dvacetsedm tisíc čtyřistasedmdesátdevět korun českých) a obdarovaný tento peněžitý dar bez
výhrad přijímá a zavazuje se jej použít pro účel uvedený v čl. II. této smlouvy.
2. Dar bude obdarovanému poukázán na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, a
to do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

II.

Účel daru

1. Dar je věnován a bude použit za účelem nezbytných výdajů spojených s činností obecně
prospěšné společnosti a dle jejích platných osnov.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Příjemce bere na vědomí, že dar poskytnutý touto smlouvou má charakter podpory de minimis
ve smyslu čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno
v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje o
poskytnutí daru dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého rozsahu
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v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.
2. Jakákoliv změna této smlouvy může být provedena pouze na základě vzájemné dohody obou
smluvních stran a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
3. 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.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž dvě
vyhotovení obdrží dárce a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli 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.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
právních předpisů: O poskytnutí daru rozhodlo Zastupitelstvo statutárního města Liberec
usnesením č.
/2020 ze dne . . 2020.

Dárce:

Obdarovaný:

V Liberci dne:

V Liberci dne:

______________________________________

_______________________________________

Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství
a sociálních věcí

Ing. Taťána Janoušková
ředitelka
Hospic sv. Zdislavy
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