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 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.04.2022
Darovací smlouva BORG-HICO, s. r. o. – humanitární pomoc
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - darovací smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ester Veselovská, DiS. - referent

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Společnost BORG-HICO CZ, s. r. o., Na Loučkách 1202/41, Kuřim, IČO 28308387 se rozhodla
darovat městu Kuřimi za účelem zajištění humanitární pomoci Ukrajině následující spotřební věci:
prací gel 3,3 l universal 8 ks, prací gel 3,3 l senzitive (děti, alergie) 6 ks, prací prášek 7 kg 8 ks, mycí
prostředek na nádobí 1 l heřmánek/citron 16 ks, antibiotické mýdlo 300 ml 2 ks.
Za společnost BORG-HICO CZ, s. r. o., město oslovil jednatel pan Ing. Radomír Baručák. Město
Kuřim využije uvedené spotřební věci pro uprchlíky z Ukrajiny v připravovaném nouzovém ubytování
v prostorách bývalé administrativní budovy „TOS“ v Kuřimi.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření darovací smlouvy se společností BORG-HICO CZ, s. r. o., Na Loučkách 1202/41, Kuřim,
IČO 28308387 ve věci přijetí humanitární pomoci.
Termín plnění: 31.05.2022
Zodpovídá: Ester Veselovská, DiS. - referent

Vytvořeno 05.05.2022 10:58:04

1

Darovací smlouva
č. 2022/B/0013
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:
sídlo / trvalý pobyt:
IČ / datum narození:
zastoupené:
(dále jen „dárce“)
se sídlem:
IČ:
zastoupené:
(dále jen „obdarovaný“)

BORG-HICO CZ, s.r.o.
Blanenská 355/117, 66434 Kuřim
28308387
Ing. Radomírem Baručákem, jednatelem
Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Článek I.
Předmět smlouvy

1. Dárce daruje obdarovanému následující spotřební věci :
prací gel 3,3 l univerzal 8 ks
prací gel 3,3l senzitive (děti, alergie) 6 ks
prací prášek 7 kg 8ks
mycí prostředek na nádobí 1l heřmánek/citron 16 ks
antibiotické mýdlo 300ml 2 ks
Dary budou využity v rámci humanitární pomoci Ukrajině po podpisu smlouvy.
2. Obdarovaný takto specifikované dary přijímá.
Článek II.
Ostatní ujednání
1.
2.
3.
4.

Tato darovací smlouva byla schválena usnesením RM č. R/2022/0.. ze dne 27.4.2022.
Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, kdy jedno 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.

V Kuřimi dne

V Kuřimi dne

………………………………………………..

………………………………………………..

Ing. Radomír Baručák

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

