STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál�ZM
MRZ/12738/2018

Poř. číslo

Odbor rozvoje
oddělení strategií a plánování
Monczková Gabriela Ing. (Vedoucí oddělení)

Materiál pro 26. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 23.04.2018

Poskytnutí daru Nadaci OKD ve výši 30.000,- Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
poskytnout peněžní dar ve výši 30.000,- Kč (slovy: Třicettisíc korun českých) společnosti Nadace OKD, IČO
27832813, se sídlem Karola Śliwky 149/17, Fryštát, 733 01 Karviná.
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
o uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru ve výši 30.000,- Kč (slovy: Třicettisíc korun českých) se
společností Nadace OKD, IČO 27832813, se sídlem Karola Śliwky 149/17, Fryštát, 733 01 Karviná, která je
přílohou č. 1 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1

Příloha

Název
ZM-26-OR-NOKD dar 30 tisíc-DZ.pdf
ZM-26-OR-NOKD dar 30 tisíc-1U.pdf

Datum: 17.04.2018

Datum: 17.04.2018

Gabriela
Monczková

Jana Nekardová
Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k usnesení

Datum: 17.04.2018

Ing. Martina
Šrámková
Vedoucí odboru

Datum: 17.04.2018

Ing. Lukáš Raszyk
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formuláře na iPortál
Složka
Složka Archivního úložiště:
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Důvodová zpráva
Poskytnutí daru Nadaci OKD ve výši 30.000,- Kč
Statutárnímu městu Karviná, zastoupenému Odborem rozvoje Magistrátu města Karviné byla doručena
žádost Nadace OKD, IČO: 27832813, se sídlem Karola Śliwky 149/17, Fryštát, 733 01 Karviná (dále
jen „NOKD“), ve věci poskytnutí finančního daru na realizaci projektu Neziskový inkubátor III. 2018
Nadace OKD.
Vedení města na Poradě uvolněných funkcionářů dne 26.02.2018 žádost projednalo a doporučilo zapojit
se do projektu Neziskový inkubátor III. Nadace OKD a poskytnout na tento účel částku 30.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že o poskytnutí daru nad 20.000,- Kč musí dle § 85 písm. b) zákona o obcích
č. 128/2000 Sb. rozhodnout zastupitelstvo obce, předloží Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné tento
materiál k projednání a rozhodnutí Radě města Karviné a Zastupitelstvu města Karviná.

Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout o poskytnutí peněžního daru
ve výši 30.000,- Kč společnosti Nadace OKD, IČO: 27832813, se sídlem Karola Śliwky 149/17, Fryštát,
733 01 Karviná a doporučuje uzavřít smlouvu o poskytnutí daru ve stejné výši, a to dle předkládaného
návrhu smlouvy.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

DAROVACÍ SMLOUVA
vedená pod číslem: MMK/SML/400/2018

statutární město Karviná
se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupené Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2018:
Ing. Martina Šrámková, vedoucí odboru rozvoje MMK
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1721542349/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karviná-Fryštát
(dále jen „dárce“)

a
Nadace OKD
Karola Śliwky 149/17, Fryštát, 733 01 Karviná
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 280
zastoupena Ing. Karolínou Preisingerovou, ředitelkou, na základě plné moci ze dne
28.7.2016
IČ: 27832813
DIČ: CZ27832813
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 2988892/0800
kontaktní osoba: Ladislava Poláková
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto
Darovací smlouvu
(dále jen „smlouva“)
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I.
Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému peněžitý dar a závazek
obdarovaného tento dar přijmout.

II.
Dárce se zavazuje převést bezhotovostně na účet obdarovaného č. ú. 2988892/0800
peněžitý dar ve výši 30.000,- Kč, slovy: třicettisíc korun českých, (dále jen „peněžitý
dar“), a to do 21 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

III.
Obdarovaný peněžitý dar přijímá.
Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému peněžitý dar bez poskytnutí jakéhokoli
protiplnění ze strany obdarovaného.
Obdarovaný se zavazuje zaplatit daň z příjmů, pokud nedojde k uplatnění osvobození
bezúplatných příjmů z toho důvodu, že je obdarovaný nepoužije ve smyslu § 20 odst. 8
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

IV.
Každá ze smluvních stran prohlašuje a zaručuje, že je plně oprávněna uzavřít tuto smlouvu a
že tato smlouva byla řádně schválena a podepsána oprávněnou osobou za každou stranou.

V.
Smluvní strany sjednávají další ustanovení smlouvy takto:
a) vše, co bylo smluvními stranami dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní
a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
b) obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě
srozumitelně a vážně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
c) tato smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména
podle ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku.
d) tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž dárce
obdrží jedno a obdarovaný jedno vyhotovení smlouvy.
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e) tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran, přičemž rozhodující je datum podpisu pozdějšího.
f) právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Poskytnutí peněžitého daru podle této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
města Karviné č. . . . . ze dne ………. 2018.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

za statutární město Karviná

za Nadaci OKD

.....................................................
Ing. Martina Šrámková

…………………………………..
Ing. Karolína Preisingerová

vedoucí odboru rozvoje MMK

ředitelka Nadace OKD
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