Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 124/22/2020
ze dne 28. 2. 2020

k žádosti o poskytnutí daru
Knihovně města Mladá Boleslav a zapsanému spolku Sázíme stromy
Rada obce Zdiby

I.

II.

Bere na vědomí
1) informaci o přijetí žádosti o poskytnutí daru ze dne 18. 2. 2020, podané žadatelem:
Knihovna města Mladá Boleslav, IČO: 70565872, která je přílohou důvodové zprávy;
2) informaci o přijetí žádosti o poskytnutí daru ze dne 18. 2. 2020, podané žadatelem:
Sázíme stromy z.s., IČO: 02626870, která je přílohou důvodové zprávy;

Rozhoduje

1) o poskytnutí daru žadateli: Knihovna města Mladá Boleslav, IČO: 70565872, ve výši
5.000, - Kč a o uzavření darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 1tohoto usnesení;
2) o poskytnutí daru žadateli: Sázíme stromy z.s., IČO: 02626870, ve výši 5.000, - Kč
a o uzavření darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

III. Ukládá
starostce obce realizovat úkony související s uzavřením darovacích smluv dle bodu
II. tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel: JUDr. Eva Slavíková
Provede:

JUDr. Eva Slavíková

Projednáno s: Přílohy:

Návrh darovací smlouvy pro Knihovna města Mladá Boleslav
Návrh darovací smlouvy pro Sázíme stromy z.s

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 124/22/2020
Žadatel č. 1:
Knihovna města Mladá Boleslav se obrátila na obec Zdiby dne 18.2.2020 s žádostí o poskytnutí
finančního daru na rok 2020. Žádost o poskytnutí finančního daru byla odůvodněna tím, že
Středočeský kraj odsouhlasil na regionální funkce pro r. 2020 dotaci ve stejné výši jako pro
r. 2019. Zájmem Knihovny města Mladá Boleslav, ale i obce Zdiby je zajistit výši nákupu knih do
výměnných souborů a zachovat knihovnické služby v obci Zdiby na stávající úrovni.
Knihovna města Mladá Boleslav ponechává výši daru na obci Zdiby. Pro rok 2019 byl poskytnuti
pro tento účel dar ve výši 5.000,- Kč. Je navrhováno, poskytnout pro r. 2020 dar ve stejné výši.
Žadatel č. 2:
Zapsaný spolek Sázíme stromy se obrátil na obec Zdiby dne 18.2.2020 s žádostí o poskytnutí
finančního daru na rok 2020 ve výši 5.000, - Kč. Finanční dar je požadován na pořízení nářadí
a vybavení.
Obec Zdiby aktivně spolupracuje se spolkem. Na území obce Zdiby dobrovolníci tohoto zapsaného
spolku vysadili již více než 223 stromů a 587 keřů, které obec získala darem do péče. Je zájmem
obce podpořit spolek, který přispívá ke zlepšení životního prostředí v naší lokalitě.
Přílohy důvodové zprávy:
•
•

Žádost žadatele: Knihovna města Mladá Boleslav, IČO: 70565872 o poskytnutí daru ze dne
18.2.2020
Žádost Žadatele Sázíme stromy z.s., IČO: 02626870 o poskytnutí daru ze dne 18.2.2020

č. smlouvy poskytovatele: ……………………………….

DAROVACÍ SMLOUVA
pro finanční dar
uzavřená podle § 2055 a následujících občanského zákoníku a v souladu s § 85 písm. b)
zákona o obcích a usnesením Rady obce Zdiby č. …/22/2020 ze dne 28. 2. 2020
(dále jen „Smlouva“)

Darovací smlouva
Smluvní strany
Dárce:

Obec Zdiby

se sídlem:

Průběžná 11, Zdiby, PSČ 250 66

zastoupená:

JUDr. Evou Slavíkovou

IČO:

00241032

č. ú.:

2621201/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen „dárce“)
Obdarovaný: Knihovna města Mladá Boleslav
se sídlem:

Václava Klementa 1229, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
IČO: 70565872

č.ú.:

24527181/010, vedený u Komerční banka a.s., Mladá Boleslav

zastoupený:

Věrou Kovaříkovou, ředitelkou KMMB

(dále jen „obdarovaný“)
(ve Smlouvě společně dále jako „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne Smlouvu v tomto znění:
I.
Předmět smlouvy
1) Předmětem této Smlouvy je poskytnutí finančního daru, a to na základě příjemcem podané
individuální žádosti č.j. 367/2020. Účelem poskytnutí finančního daru jsou regionální
činnosti realizované v roce 2020 obdarovaným.
2) Dar je poskytnut jako účelově neurčený ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení bodu 1. tohoto článku I. tím není dotčeno.
3) Předmětem této Smlouvy je poskytnutí daru – finanční částky ve výši 5 000,- Kč
(slovy: pět_tisíc_korun_českých)

č. smlouvy poskytovatele: ……………………………….

II.
Předání daru
Dar bude poukázán na účet obdarovaného: Knihovna města Mladá Boleslav., uvedený
v záhlaví této Smlouvy do 15 dnů po podepsání této Smlouvy, a to pod variabilním
symbolem 241032.
III.
Další ujednání
1) Touto Smlouvou dárce převádí bezplatně vlastnické právo k předmětu daru na
obdarovaného.
2) Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.
3) Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se použít tyto prostředky k výše uvedenému účelu.
4) Obdarovaný se zavazuje použít dar v souladu s čl. I. této, a to maximálně hospodárným
způsobem.
5) Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití
daru.
6) Obdarovaný je oprávněn provádět podstatné změny účelu, pro který byl finanční dar
poskytnut, jen s předchozím písemným souhlasem dárce. Za podstatné změny účelu se
považuje např. použití finančního daru v jiném rozsahu a pro jiný účel než uvedený v čl. I
této Smlouvy.
IV.
Závěrečná ustanovení
1) Uzavření této Smlouvy schválila Rada obce Zdiby na svém zasedání dne 28. 2. 2020
usnesením č. …/22/2020.
2) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
3) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
Ve Zdibech dne.............2020

.................................................
dárce

V ………….. dne ................2020

................................................
obdarovaný

č. smlouvy poskytovatele: ……………………………….

DAROVACÍ SMLOUVA
pro účelově vázaný finanční dar
uzavřená podle § 2055 a následujících občanského zákoníku a v souladu s § 85 písm. b)
zákona o obcích a usnesením Rady obce Zdiby č. …/22/2020 ze dne 28. 2. 2020
(dále jen „Smlouva“)

Darovací smlouva
Smluvní strany
Dárce:

Obec Zdiby

se sídlem:

Průběžná 11, Zdiby, PSČ 250 66

zastoupená:

JUDr. Evou Slavíkovou

IČO:

00241032

č. ú.:

2621201/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen „dárce“)
Obdarovaný: Sázíme stromy, z.ú.
se sídlem:

Libochovická 11, Praha 8, PSČ184 00
IČO: 02626870

č.ú.:

2200545004/2010, vedený u Fio banka, a.s.

zastoupený:

Lucií Dočkalovou, zplnomocněným zástupcem

(dále jen „obdarovaný“)
(ve Smlouvě společně dále jako „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne Smlouvu v tomto znění:
I.
Předmět smlouvy
1) Předmětem této Smlouvy je poskytnutí finančního daru, a to na základě příjemcem podané
individuální žádosti č.j. 641/2020. Účelem poskytnutí finančního daru je pořízení nářadí a
vybavení pro zahradnické práce a potřeby obdarovaného.
2) Takto vymezeného účelu bude obdarovaným dosaženo nejpozději do dne 31. 12. 2020.
3) Předmětem této Smlouvy je poskytnutí daru – finanční částky ve výši 5 000,- Kč
(slovy: pět_tisíc_korun_českých)

č. smlouvy poskytovatele: ……………………………….

II.
Předání daru
Dar bude poukázán na účet obdarovaného: Sázíme stromy, z.ú., uvedený v záhlaví této
Smlouvy do 15 dnů po podepsání této Smlouvy.
III.
Další ujednání
1) Touto Smlouvou dárce převádí bezplatně vlastnické právo k předmětu daru na
obdarovaného.
2) Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.
3) Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se použít tyto prostředky k výše uvedenému účelu.
4) V případě, že byl dar poskytnut na přesně vymezený účel, obdarovaný se zavazuje použít
jej pouze k účelu uvedenému v čl. I. této Smlouvy a k němuž byl poskytnut, a to
maximálně hospodárným způsobem.
5) Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití
daru.
6) Dárce má právo požadovat vrácení daru v případě zjištění, že obdarovaný porušil
ustanovení bodu 4. tohoto čl. III. této Smlouvy.
7) Obdarovaný je oprávněn provádět podstatné změny účelu, pro který byl finanční dar
poskytnut, jen s předchozím písemným souhlasem dárce. Za podstatné změny účelu se
považuje např. použití finančního daru v jiném rozsahu a pro jiný účel než uvedený v čl. I
této Smlouvy.
IV.
Závěrečná ustanovení
1) Uzavření této Smlouvy schválila Rada obce Zdiby na svém zasedání dne 28. 2. 2020
usnesením č. …./22/2020.
2) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
3) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
Ve Zdibech dne :.............2020

V ………….. dne : ................2020

.................................................

................................................

dárce

obdarovaný

