Ekonomický odbor

1. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne 13. 02. 2019
Bod pořadu jednání:

Věc:

10. FINANČNÍ DAR

Finanční dar

Důvod předložení:
Zpracoval:

Ing. Pavlína Grulyová, vedoucí EO

Projednáno:

Rada MO 23. 01. 2019, FV 06. 02. 2019

Předkládá:

Lukáš Pohanka, starosta MO

K projednání přizván:
Předpokládaná doba projednání:
Počet výtisků:

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou schvaluje s poskytnutím
finančního daru ve výši 50 000 Kč pro občan a ukládá starostovi podepsat darovací
smlouvu.
Z: starosta
T:02/2019

Důvodová zpráva:
Občanka MO Vratislavice nad Nisou, se nachází ve velmi těžké životní a sociální situaci,
Finanční dar by jí pomohl překlenout finanční výpadek zdroje příjmů v období po tragické
události.

-

DAROVACÍ SMLOUVA Č. 62/2019/04
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito
smluvními stranami:
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX
IČO: 00262978
zastoupený Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu
(dále jen dárce)
a
občan, nar. ……..
bytem ……………
(dále jen obdarovaná)
takto:
Článek I.
1) Dárce na základě této smlouvy poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Městského obvodu
Liberec – Vratislavice nad Nisou č. ………. ze dne ……………… formou daru peněžní prostředky na
překlenutí tíživé životní situace ve výši 50.000,00 Kč.
2) Obdarovaná prohlašuje, že dar ve výši 50.000,- Kč bez výhrady přijímá a použije v souladu s čl.I
odst.1.
3) Dar bude obdarované poukázán na účet obdarované č.ú. ………………….. nejpozději do 30 dnů od
podpisu této smlouvy.
Článek II.
1)

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna v registru smluv.

2) Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci této smlouvy své vlastnoruční
podpisy.
3) Obdarovaná bere na vědomí, že v souvislosti s přijetím daru je povinna dodržovat obecně závažné
daňové právní předpisy.
V Liberci dne 15. 2. 2019

…………………………………………………
obdarovaná
občan

……………………………………………….
za dárce
Lukáš Pohanka, starosta

-

