STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
16. mimořádné schůze Rady města Karviné, konané dne 28.06.2021
Rada města Karviná po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:
2466

Schválení ověřovatelů zápisu 16. mimořádné schůze RM Karviné konané dne 28.06.2021

Rada města Karviné
schválila
ověřovatele zápisu 16. mimořádné schůze RM Karviné konané dne 28.06.2021, a to paní Mgr. Blanku Dadokovou a pana
Karla Wiewiórku.
2467

Schválení programu 16. mimořádné schůze RM Karviné konané dne 28.06.2021

Rada města Karviné
schválila
program 16. mimořádné schůze RM Karviné konané dne 28.06.2021.
2468

Poskytnutí finančního daru obcím postižených živelnou katastrofou dne 24.06.2021

Rada města Karviné
rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši Kč 20.000,-- (slovy: Dvacettisíc korun českých) pro pomoc odstranění škod způsobených
fyzickým a právnickým osobám živelnou katastrofou a uzavřít darovací smlouvu mezi statutárním městem Karviná a
níže uvedenými příjemci, dle znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení:
1) Obec Lužice, IČ 44164343, se sídlem Česká 592/1, Lužice, PSČ 696 18,
2) Obec Mikulčice, IČ 00285102, se sídlem Mikulčice 245, Mikulčice, PSČ 696 19,
3) Moravská Nová Ves, IČ 00283363, se sídlem nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55,
4) Obec Hrušky, IČ 00283185, se sídlem U zbrojnice 100, Hrušky, PSČ 691 56,
5) Město Hodonín, IČ 00284891, se sídlem Národní třída 373/25, Hodonín 1, PSČ 695 01.

Ing. Jan Wolf, v. r.
...............................
Ing. Jan Wolf
primátor

z pov. Mgr. Andrzej Bizoń, v. r.
..............................
Ing. Lukáš Raszyk
náměstek primátora
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Příloha č. 1. k usnesení RM Karviné č.2468

Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

DAROVACÍ SMLOUVA
č. ………………
Smluvní strany:
1. statutární město Karviná
adresa:Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24
zastoupené:
……………., primátorem města
k podpisu oprávněn na základě
plné moci ze dne ………:
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
(dále jen „dárce“)
a

2. název:
adresa:
zastoupené:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „obdarovaný“)
uzavřeli níže uvedeného dne dle ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) darovací smlouvu, která
má tento obsah:
I.
1. Účelem této smlouvy je poskytnutí finanční pomoci příjemci, který byl zasažen ničivým
tornádem.
2. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému částku ve výši 20.000,-- Kč (slovy:
dvacettisíc korun českých) a obdarovaný tento dar přijímá.
3. Dar sjednaný touto smlouvou převede dárce na účet obdarovaného uvedený v záhlaví
této smlouvy do ……….. pracovních dnů od uzavření této smlouvy.

II.
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1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž
rozhodné je datum pozdějšího z nich.
2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem..
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky
opatřenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží
dárce a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné dne 28.6.2021, usnesením č.
………………

V Karviné dne: ……………….

V ………………….. dne: ………………

Dárce:

Obdarovaný:

…………………………………

………………………………….

Jméno, příjmení osoby

Jméno, příjmení

oprávněné k podpisu + funkce

funkce
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