STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál�ZM
MRZ/10519/2016

Poř. číslo

Městská policie
ekonom a lidské zdroje
Guhlová Andrea (Městská policie)

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 13.09.2016

Darování vyřazeného materiálu na skladě-výstroj a výzbroj Městské policie
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
darovat společnosti ADRA, o.p.s., Klikatá 1238/90c, Košíře, 158 00 Praha 5, IČ: 61388122 vyřazený materiál na
skladě – výstroj a výzbroj Městské policie Karviná v celkové hodnotě Kč 86.714,-- (slovy:
Osmdesátšesttisícsedmsetčtrnáct korun českých), dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
uzavřít darovací smlouvu se společností ADRA, o.p.s.,Klikatá 1238/90c, Košíře, 158 00 Praha 5, IČ: 61388122 dle
přílohy č. 2 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2

Příloha

Název
ZM-14-MP-Darování materiálu na skladě-výstroj
a výzbroj Městské policie-DZ.pdf
ZM-14-MP-příloha č.1-1U.pdf
ZM-14-MP-příloha č.2-1U.pdf

Datum: 05.08.2016

Datum: 15.08.2016
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CZ00297534
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Komentář
důvodová zpráva
příloha č.1 k usnesení
příloha č.2 k usnesení

Datum: 15.08.2016

Datum: 22.08.2016
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Ing. Blanka
Rychla
Za formální správnost

Mgr. Petr Bičej
Vedoucí oddělení

Mgr. Petr Bičej
Vedoucí odboru

Tomáš Hanzel
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné
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Důvodová zpráva
Darování vyřazeného materiálu na skladě-výstroj a výzbroj Městské policie
Městská policie Karviná, na základě usnesení likvidační komise ze dne 16.5.2016 a usnesením Rady
města Karviné č. 2414 ze dne 1.6.2016, předkládá Zastupitelstvu města Karviné k projednání darovat
společnosti ADRA, o.p.s., Klikatá 1238/90c, Košíře, 158 00 Praha 5, IČ 61388122 materiál na skladěvýstroj
a
výzbroj
Městské
policie
v celkové
hodnotě
Kč
86.714,-(slovy:
Osmdesátšesttisícsedmsetčtrnáct korun českých) dle přílohy č. 1 k usnesení a dále předkládá
k projednání darovací smlouvu uvedenou v příloze č. 2 k usnesení, která prošla připomínkovým
řízením právního oddělení.
O výstroj uvedenou v příloze č. 1 k usnesení, která nesplňuje podmínky výstrojního řádu Městské
policie Karviná, projevila zájem společnost ADRA, o.p.s.
Rada města Karviné doporučila usnesením č. 2414 ze dne 1.6.2016 Zastupitelstvu města Karviné
darovat společnosti ADRA, o.p.s., Klikatá 1238/90c, Košíře, 158 00 Praha 5, IČ 61388122 materiál na
skladě-výstroj a výzbroj Městské policie v celkové hodnotě Kč 86.714,-- (slovy:
Osmdesátšesttisícsedmsetčtrnáct korun českých).

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Darování vyřazeného materiálu na skladě-výstroj a výzbroj Městské policie
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

číslo
artiklu

artikl

ks

pořizovací pořizovací rok
důvod
cena
cena
pořízení vyřazení
za ks
celkem

303obuv kotníková
325obuv polobotky
179obuv zimní

14
2
1

300 spodky

18

306,8

5522,40

140košile modrá dlouhý rukáv

32

263

8416,00

138košile modrá krátký rukáv

77

177 13629,00

111opasek kožený

2286,9 32016,60
907,5 1815,00
1377 1377,00

3

403

1209,00

148kalhoty letní

15

653,4

9801,00

149kalhoty zimní

16

808 12928,00

CELKEM

178

86714,00

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

2002 nevhodně ušitá obuv
2003 nevhodně ušitá obuv
1996 nesplňuje podmínky
výstrojního řádu
2007 nesplňuje podmínky
výstrojního řádu
1994 nesplňuje podmínky
1998 výstrojního řádu
1994 nesplňuje podmínky
1998 výstrojního řádu
1996 nesplňuje podmínky
výstrojního řádu
2002 nesplňuje podmínky
2004 výstrojního řádu
2005
2003 nesplňuje podmínky
2004 výstrojního řádu
2006
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Příloha č. 2
k usnesení

O s v ě d č e n í
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích schváleno usnesením
Zastupitelstva města Karviné číslo ..... ze dne 13.09.2016
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Městská policie, Andrea Guhlová
Datum: ...... 2016 Podpis:

Darovací smlouva
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi
statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Zastoupeno:
Tomášem Hanzlem, primátorem
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
(dále jen „dárce“)
a
ADRA, o.p.s.
vedena u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 1196
Klikatá 1238/90c, Košíře, 158 00 Praha 5
Zastoupena:
Ing. Radomírem Špinkou, ředitelem
k podpisu oprávněna na základě plné moci ze dne 25.5.2015 Mgr. Hanou
Čadovou, vedoucí centra ADRA Havířov
IČ:
61388122
DIČ:
CZ61388122
(dále také „obdarovaný“)

Článek 1
Úvodní prohlášení
1.1

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitého majetku uvedeného v přílohách č. 1 k
této smlouvě.
Článek 2
Předmět smlouvy

2.1

Dárce touto smlouvou obdarovanému bezplatně převádí vlastnické právo k věcem
specifikovaným v odst. 1.1 této smlouvy a obdarovaný tento dar přijímá. Jedná se o výstrojní
součásti Městské policie Karviná, které nesplňují podmínky výstrojního řádu. Způsob předávání
tohoto majetku mezi obdarovaným a Městskou policií Karviná je předmětem jejich dohody.

2.2

O darování shora uvedených věcí rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne
13.09.2016 usnesením č………..
Článek 3
Další ujednání

3.1

Obdarovaný prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem darovaných věcí a prohlašuje,
že předmět daru takto přijímá.

Příloha č. 2
k usnesení

3.2

Vlastnické právo k darovaným movitým věcem přechází na obdarovaného dnem podpisu této
smlouvy, přičemž rozhodné je případné pozdější datum podpisu.

3.3

Dárci nejsou známy žádné vady na darovaných věcech, faktické ani právní, které by bránily
řádnému užívání darovaných věcí a které by dárce byl povinen obdarovanému oznámit.

3.4

Dárce nenese odpovědnost za žádné vady, které se na darovaných věcech vyskytnou v době,
kdy vlastnictví k těmto věcem již přešlo na obdarovaného.

3.5

Obdarovaný je povinen si zajistit na vlastní náklady odvoz majetku uvedeného v příloze č. 1 této
smlouvy v termínu do 31.10.2016
Článek 4
Závěrečná ustanovení

4.1

Tato darovací smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
Jeden výtisk obdrží dárce a druhý výtisk obdrží obdarovaný.

4.2

Tato darovací smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou se souhlasem obou
smluvních stran.

4.3

Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

4.4

Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti
s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

4.5

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znění.

4.6

Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně
osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

4.7

Nedílnou součástí této darovací smlouvy je předávací protokol.

V Havířově dne ……………..

………………………………………
za obdarovaného
na základě plné moci
Mgr. Hana Čadová
Vedoucí centra ADRA Havířov

V Karviné dne ………………

………………………………………
za dárce
Tomáš Hanzel
primátor
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Příloha č. 1

číslo
artiklu

artikl

ks

pořizovací pořizovací rok
důvod
cena
cena
pořízení vyřazení
za ks
celkem

303obuv kotníková
325obuv polobotky
179obuv zimní

14
2
1

300 spodky

18

306,8

5522,40

140košile modrá dlouhý rukáv

32

263

8416,00

138košile modrá krátký rukáv

77

177 13629,00

111opasek kožený

2286,9 32016,60
907,5 1815,00
1377 1377,00

3

403

1209,00

148kalhoty letní

15

653,4

9801,00

149kalhoty zimní

16

808 12928,00

CELKEM

178

86714,00

2002 nevhodně ušitá obuv
2003 nevhodně ušitá obuv
1996nesplňuje podmínky
výstrojního řádu
2007 nesplňuje podmínky
výstrojního řádu
1994 nesplňuje podmínky
1998 výstrojního řádu
1994 nesplňuje podmínky
1998 výstrojního řádu
1996 nesplňuje podmínky
výstrojního řádu
2002 nesplňuje podmínky
2004 výstrojního řádu
2005
2003 nesplňuje podmínky
2004 výstrojního řádu
2006
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Předávací protokol
číslo
artiklu

artikl

ks

pořizovací pořizovací rok
důvod
cena
cena
pořízení vyřazení
za ks
celkem

303obuv kotníková
325obuv polobotky
179obuv zimní
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2
1
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5522,40
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8416,00

138košile modrá krátký rukáv

77

177 13629,00

111opasek kožený

2286,9 32016,60
907,5 1815,00
1377 1377,00

3

403

1209,00

148kalhoty letní

15
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9801,00
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Předávající:

Přebírající:

Jméno a příjmení:
Andrea Guhlová

Jméno a příjmení:
Mgr. Hana Čadová

Statutární město Karviná
Městská policie
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát

ADRA, o.p.s.
Klikatá 1238/90c
158 00 Praha 5 Košíře

IČ: 00297534
DIČ:CZ00297534

IČ:61388122
DIČ:CZ61388122

Podpis:

Podpis:

V Karviné dne…………. 2016

2002 nevhodně ušitá obuv
2003 nevhodně ušitá obuv
1996nesplňuje podmínky
výstrojního řádu
2007 nesplňuje podmínky
výstrojního řádu
1994 nesplňuje podmínky
1998 výstrojního řádu
1994 nesplňuje podmínky
1998 výstrojního řádu
1996 nesplňuje podmínky
výstrojního řádu
2002 nesplňuje podmínky
2004 výstrojního řádu
2005
2003 nesplňuje podmínky
2004 výstrojního řádu
2006

