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 5. schůze Rady města Kuřimi konané dne 17.02.2021
Římskokatolická farnost Kuřim – darovací smlouva – vitríny
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - referent - byty

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Římskokatolická farnost Kuřim, se sídlem Křížkovského 55/5, 664 34 Kuřim, IČO 49461362 požádala
město o možnost poskytnutí 2 ks městských použitých vývěsek pro potřeby kuřimského kostela a fary,
kde jsou již vývěsky v dezolátním stavu.
Vzhledem k tomu, že město disponuje několika vitrínami, které nevyužívá, předkládá odbor
majetkoprávní (dále jen OMP) radě města ke schválení darovací smlouvu, jejímž předmětem je
darování 2 ks vitrín.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování 2 ks vitrín ve prospěch
Římskokatolické farnosti Kuřim, se sídlem Křížkovského 55/5, 664 34 Kuřim, IČO 49461362.
Termín plnění: 28.02.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty

Vytvořeno 30.03.2021 16:04:24
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Darovací smlouva č. 2021/B/……
uzavřená dle § 2055 a násl. občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a
roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1.

Město Kuřím
se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupené starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
IČ:00281964
dále jen „dárce"

a
2.

Římskokatolická farnost Kuřim
se sídlem Křížkovského 55/5, 664 34 Kuřim
zastoupená farářem ThLic. PhDr. Ing. Jaroslavem Filkou
IČ: 49461362
dále jen „obdarovaný"

Článek 1
1.1. Dárce prohlašuje, že je vlastníkem vitríny se střechou o rozměru 180 x 100 cm – inventární číslo:
MUKUH0004P8I a prosklené vitríny se stříškou o rozměru 100 x 85 cm – inventární číslo:
MUKUH0005A2W (dále jen „dar").
.
Článek 2
2.1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému dar uvedený v čl. 1.1. této smlouvy a obdarovaný
tento dar do svého vlastnictví přijímá.
2.2. Dárce se zavazuje předat dar obdarovanému do 10 dnů od podpisu této smlouvy.
Článek 3
3.1. Celková hodnota daru činí 17.945,20 Kč.
3.2. Obdarovaný nainstaluje dar u kuřimského kostela. Dar bude sloužit jako informační tabule pro
potřeby kuřimské farnosti.
3.3. Obdarovaný se zavazuje, že obě vitríny budou využívány a jejich obsah pravidelně aktualizován.
Článek 4
4.1. Obdarovaný prohlašuje, že si dar před podepsáním této smlouvy prohlédl a je mu znám jeho
právní i faktický stav, ve kterém jej bez námitek a výhrad přijímá do svého vlastnictví.
Článek 5
5.1. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně.
5.2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dárce obdrží tři vyhotovení
a obdarovaný jedno vyhotovení.
5.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
5.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednání a
že odpovídá jejich vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy.
5.5. Tato darovací smlouva byla schválena usnesením Rady města Kuřimi dne 17. 02. 2021 pod
číslem usnesení RM/2021/……
5.6. 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 Kuřími bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.
V Kuřimi dne ……………………

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

…………………………………………
ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka
farář

