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 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.01.2022
Uzavření darovací smlouvy - AK Kuřim
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - žádost o dar - AK Kuřim
B - darovací smlouva AK

Materiál předkládá:

Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval:

Petra Glosová - asistent starosty

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
V příloze je Zastupitelstvu města Kuřimi předložena žádost Atletického klubu Kuřim, z. s., týkající se
poskytnutí finančních prostředků jako podpora činnosti klubu v roce 2022.
Návrh na usnesení:
ZM
schvaluje
uzavření darovací smlouvy s Atletickým klubem Kuřim, z. s., se sídlem Metelkova 1773/13, 664
34 Kuřim, IČO 05446856 na poskytnutí finančních prostředků ve výši .........… Kč na podporu
činnosti klubu v roce 2022.
Termín plnění: 31.03.2022
Zodpovídá: Ing. Pavla Halouzková - asistent kanceláře úřadu

Vytvořeno 18.01.2022 20:23:33
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Žádost o dar (dotaci) pro Atletický klub Kuřim, z. s.

V letošním roce jsem jako zodpovědná osoba za Atletický klub Kuřim, z. s., nestihl podat žádosti
o sportovní dotace v řádném termínu. Udělal jsem chybu, žádosti jsem podal pozdě, a proto byly
správně zamítnuty.
Činnost oddílu je z velké míry na dotacích od Města Kuřimi závislá. Protože nechci, aby kvůli mé
chybě byla činnost oddílu AK Kuřim ohrožena, žádám tímto Město Kuřim o dar (dotaci) na základní
provoz oddílu a na pronájmy tělocvičen.
V žádostech vypsaných dotačních programů, které přikládám, jsem původně žádal o následující
dotace:
1. Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi – 91.600 Kč
2. Využívání městských sportovišť – 34.600 Kč
3. Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry – 103.500 Kč

Pro základní provoz oddílu bych rád požádal především o dar (dotaci) na pronájmy městských
sportovišť (34.600) a alespoň 50 % z původně žádané částky na činnost (45.800). I to bude pro oddíl
velkou pomocí.

Žádám tedy o dar (dotaci) ve výši 80.000 Kč.

Děkuji,
Za Atletický klub Kuřim, z.s.
Aleš Sikora, v. r.

Darovací smlouva
č. 2022/D/.....
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:
IČO:
zastoupený:
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.
Atletický klub Kuřim, z. s.
Metelkova 1773/13, 664 34 Kuřim
05446856
Ing. Alešem Sikorou, pokladníkem
2601095067/2010, Fio banka, a. s.

Článek I.
Předmět smlouvy
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Dárce daruje obdarovanému finanční dar ve výši ........ Kč (slovy: .............. korun českých) za
účelem podpory atletického klubu v roce 2022.
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.
Obdarovaný je povinen předat dárci do 31.01.2023 písemnou zprávu, ze které bude vyplývat
způsob použití darovaných finančních prostředků.
V případě, že do data sjednaného v bodě 4) tohoto článku obdarovaný nepředá písemnou zprávu
prokazující použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené v bodě 1) tohoto
článku, je obdarovaný povinen dar vrátit, a to na účet dárce č. ú. 9005-22824641/0100,
nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru.
V případě, že do data sjednaného v bodě 4) tohoto článku obdarovaný dar pro účely uvedené
v bodě 1) tohoto článku nevyužije nebo použije pouze jeho část, je povinen dar, nebo jeho část,
vrátit dárci na účet č. ú. 9005-22824641/0100, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení
písemné výzvy k vrácení daru.
Obdarovaný se zavazuje, že splní své povinnosti, které mu plynou z daňových zákonů platných
na území ČR.
Článek II.
Ostatní ujednání

1.
2.
3.

Tato darovací smlouva byla schválena usnesením ZM č. Z/2022/....... ze dne 25.01.2022.
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.
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4.

5.

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 bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly,
že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy
a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění
v registru smluv.

V Kuřimi dne ………………………………….

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

V …………………… dne ……………….……

............................................................
Ing. Aleš Sikora
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