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 3. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.01.2021
Finanční dar pro Nemocnici Tišnov
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - výše finančního daru
B - darovací smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Příspěvková organizace Nemocnice Tišnov požádala město Kuřim o finanční dar na vybavení
stacionárního a mobilního očkovacího centra nemocnice chladící technikou.
Mrazicí box s příslušenstvím by měl být dodán do nemocnice co nejdříve, tj. začátkem února. Vakcínu
bude nemocnice odbírat z FN Brno, podmínkou je existence chladicí techniky.
Nemocnice dále následně nabízí možnost využití mobilního očkovacího centra přímo v našem městě.
Nemocnice Tišnov požádala o finanční dar ve výši 19.900 Kč.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 19.900 Kč s Nemocnicí Tišnov,
příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ 44947909.
Termín plnění: 31.01.2021
Zodpovídá: Petra Glosová - asistent starosty

Vytvořeno 09.02.2021 8:21:18
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Dárci fin. podpory pro Nemocnici Tišnov
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Název obce
Tišnov
Kuřim
Železné
Předklášteří
Dolní Loučky
Hradčany
Žďárec
Šerkovice
Malhostovice
Čebín
Lažánky
Nedvědice
Doubravník
Lomnice
Kuřimská Nová Ves
Kuřimské Jestřabí
Katov
Křižinkov
Níhov
celkem

Darovaná částka
40 000
19 900
10 000
19 900
19 900
19 900
19 900
10 000
10 000
19 900
19 900
19 900
10 000
19 900
5000
5000
5000
5000
5000
284 100

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
Čl. I
Smluvní strany
1.

...................
zastoupené ..............
se sídlem ..........
IČO: ..............
č. účtu: ............
jako dárce

2.

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
zastoupená MUDr Bořkem Semrádem
se sídlem Purkyňova 279
IČO: 44947909
č. účtu: 43-6872700247/0100
jako obdarovaný
Čl. II
Prohlášení smluvních stran

1. Dárce se tímto zavazuje darovat obdarovanému finanční dar ve výši ……………. (slovy
…………………. korun českých).
2. Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a že jej použije pouze k účelu uvedenému v Čl. III
této darovací smlouvy.
Čl. III
Účel daru
1. Obdarovaný se zavazuje použít dar na vybavení stacionárního a mobilního očkovacího
centra Nemocnice Tišnov chladící technikou.
Čl. IV
Platební podmínky
1. Dárce se zavazuje nejpozději do 15 dnů od uzavření této darovací smlouvy převést dar na
účet obdarovaného uvedený v Čl. I smlouvy.

Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Doložka o platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno ........................... podle ustanovení § 85 písm. b)
1

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na svém
zasedání konaném dne …………….. usnesením č. …………………..
2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznými předpisy.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž
smluvní strany obdrží po jednom z nich.
4. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou formou na základě oboustranně
podepsaného dodatku.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Obě smluvní strany se seznámily se zněním darovací smlouvy a na důkaz souhlasu s jejím
obsahem pod ni připojují své podpisy.

V ........... dne ........................ 2021

-------------------------------------------.........................
starosta

-------------------------------------------------MUDr Bořek Semrád
ředitel nemocnice
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