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 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.03.2022
Poskytnutí finančního příspěvku
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - žádost
B - Darovací smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Halouzková - asistent kanceláře úřadu

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO-VENKOV, z. p. s., Mikulovská 4222/9, 628 00 Brno-Židenice,
IČO 44946309, se obrátila dne 09.02.2022 na město Kuřim se žádostí o poskytnutí finančního daru,
který by byl použit na dopravu účastníků rekondičního pobytu ve výši 10.000 Kč.
V současné době má Unie ROSKA dva členy města Kuřimi.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků Unii ROSKA - reg.org. ROSKA
BRNO-VENKOV, z. p. s., Mikulovská 4222/9, 628 00 Brno-Židenice, IČO 44946309, na dopravu
účastníků rekondičního pobytu ve výši …………… Kč.
Termín plnění: 30.04.2022
Zodpovídá: Ing. Pavla Halouzková - asistent kanceláře úřadu

Vytvořeno 13.04.2022 13:00:58
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Město Koř ím
Mgr. Ing. Drago S ukalovský
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim
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«i*3 starosto,
.nízace ROS KA Brno-venkov, z.p.s., která sdružuje osoby s onemocněním
-i skleróza. Pro tyto osoby pořádáme každý rok rekondiční pobyt cca pro 25
- pobyt zahrnuje každodenní cvičení, a to 2x denně a Ix denně cvičení v bazénu
• n vyškolených cvičitelů. Rekondiční pobyt má pozitivní přínos pro všechny
, a to z důvodu, že pravidelně cvičí, na přednáškách, které jsou součástí pobytu,
lope zvládat svoje onemocnění apod.
/i si hradíme víceméně sami, a za pomocí sponzorských darů, dotací z měst
7íi bych Vás tímto požádat, zda by i IVlěsta Kuňm nám přispělo pro letošní rok
r. který by byl použít na dopravu účastníků rekondičního pobytu ve výši
rekondiční pobyt stojí 8 000,00 Kč na osobu, doprava činí cca 20 000,00 Kč.
cobyt se uskuteční v Horní Bečvě, a zúčastní se ho i osoby z města Kuřim.
i íekondičního pobytu pokud bude potřeba zašleme vyúčtování celé akce.
děkuji za kiadné vyřízení naší žádosti.
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ČSOB, a.s., poštovní spořitelna č.ú.: 156429807/0300

774999637,607259976

Darovací smlouva
č. 2022/...........
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:
zastoupená:
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.

Unie ROSKA -reg.org. ROSKA BRNO-VENKOV, z.p.s.
Mikulovská 4222/9, 628 00 Brno - Židenice
44946309
Jaroslavou Závadskou, předsedkyní
ČSOB, a. s., poštovní spořitelna, č. ú. 156429807/0300

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

6.

7.

Dárce daruje obdarovanému finanční dar ve výši ............. Kč (slovy: ............... korun českých) za
účelem dopravy účastníků rekondičního pobytu.
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 31.12.2022 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 RM č. R/2022/XXX ze dne 02.03.2022.
Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy tři vyhotovení obdrží dárce
a jedno obdarovaný.
Platnost a účinnost smlouvy nastává podpisem poslední smluvní strany, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
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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 na webových stránkách města Kuřimi bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

V Kuřimi dne ………………………………….

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

V …………………… dne ……………….……

............................................................
Jaroslava Závadská
předsedkyně
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