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.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 18. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.07.2021
Poskytnutí peněžitého daru
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - vzor darovací smlouvy

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení poskytnutí finančních darů plavčicím z kuřimského
aquaparku Elišce Lekešové a Tereze Poláškové. Obě dvě společně dokázaly v neděli 27.09.2020
nepřímou srdeční masáží oživit jednoho z návštěvníků, který zkolaboval přímo u bazénu, a to ještě
před příjezdem složek IZS v programu First Responder a ZZS. Jejich včasná a účinná pomoc
zachránila postiženému život.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč Elišce Lekešové a Tereze Poláškové za záchranu
lidského života dne 27.09.2020.
Termín plnění: 31.08.2021
Zodpovídá: Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu

Vytvořeno 05.08.2021 13:17:35
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 633
www.kurim.cz

Darovací smlouva
č. 2021/D/00....
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“)

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
9005-22824641/0100, Komerční banka, a.s.

bytem:
narozen:
bankovní spojení:
dále jen „obdarovaný“)
Článek I.
Předmět smlouvy
1.
2.
3.

Dárce daruje obdarovanému finanční prostředky ve výši 5.000 Kč (slovy: 5.000 korun českých) za
záchranu lidského života dne 27.08.2020.
Obdarovaný takto specifikovaný 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.
Článek II.
Ostatní ujednání

1.
2.
3.
4.

5.

Tato darovací smlouva byla schválena usnesením Rady města Kuřimi č.
ze dne
.
Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, kdy dvě 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 ………………………………….

V …………………… dne …………………

…………………………………………
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

……………………………………………………

