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.
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Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.03.2020
Základní škola Divizna, z. ú. - darovací smlouva
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - darovací smlouva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Základní škola Divizna působí v Kuřimi od roku 2019. Škola žádala na činnost v oblasti kulturní
výchovy dětí a mládeže, v roce 2020 o dotaci z dotačního programu Podpora kulturní a spolkové
činnosti ve městě Kuřimi. Žádost byla doručena řádně a v termínu formou elektronického podání dne
3. 11. 2019 prostřednictvím informačního systému datových schránek, ale písemnost nebyla
zpracována. Z toho důvodu je předkládán radě města návrh darovací smlouvy, jejíž forma i obsah byl
předjednán se žadatelem, vč. zněním účelu v darovací smlouvě.
Kromě výuky připravuje aktivity pro děti i dospělé z Kuřimi a okolí řadu volnočasových kroužků, které
navazují na činnost školy v odpoledních hodinách a jsou otevřené široké veřejnosti.
Jde zejména o rozvoj umělecké i rukodělné dovednosti dětí i dospělých jako přirozenou součást
celkového rozvoje osobnosti. Konkrétně o kroužky kreativní taneční a pohybová výchovy pro děti od 5
do 9 let, dále dramatický kroužek pro děti od 5 do 9 let, hudební kroužek pro děti od 4 do 6 let, klub
rodičovského setkávání, zejména setkávání maminek s dětmi na rodičovské dovolené nebo setkávání
s rukodělnými aktivitami pro maminky i další zájemce.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření darovací smlouvy se Základní školou Divizna, z. ú., se sídlem Havlíčkova 508/33, Kuřim,
IČ 07488866, na školství, vzdělání a podporu mládeže ve smyslu § 20/odst. 8) zák. č. 586/1992
Sb. ve výši 20.000 Kč.
Termín plnění: 31.03.2020

Vytvořeno 15.04.2020 11:47:40
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Zodpovídá: Petra Glosová - asistent starosty

Vytvořeno 15.04.2020 11:47:40
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Darovací smlouva
č. 2020/xxx/xxx
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

se sídlem:
IČ:
zastoupené:
bankovní spojení:
(dále jen „dárce“)
sídlo / trvalý pobyt:
IČ / datum narození:
zastoupené:
bankovní spojení:
dále jen „obdarovaný“)

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
9005-22824641/0100, Komerční banka, a.s.
Základní škola DiviZna, z.ú.
Havlíčkova 508/33, 664 34 Kuřim
07488866

Článek I.
Předmět smlouvy
1.
2.
3.
4.

Dárce daruje obdarovanému finanční dar ve výši ……… Kč (slovy: ………. korun českých) za účelem
podpory školství, vzdělání a podporu mládeže ve smyslu §20/odst. 8) zák. č. 586/1992 Sb.
Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se k jeho využití dle účelu stanoveného v odst. 1 tohoto článku.
Dárce převede finanční prostředky na účet obdarovaného uvedený v záhlaví smlouvy do 15-ti dnů od
podpisu této smlouvy.
Obdarovaný se zavazuje, že splní své povinnosti, které mu plynou z daňových zákonů platných na
území ČR.
Článek II.
Ostatní ujednání

1.
2.
3.
4.

5.

Tato darovací smlouva byla schválena usnesením RM č. XXX ze dne XXX.
Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy tři vyhotovení obdrží dárce a jedno
obdarovaný.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, je
projevem jejich svobodné a vážné vůle prosté omylu a nebyla sepsána v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.
„Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití
a uveřejnění na webových stránkách města Kuřimi bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek“.

V Kuřimi dne ………………………………….

…………………………………
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

V …………………… dne ……………….……

………………………………………
ředitelka

