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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.09.2019
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních
údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, v platném znění.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1 800 000,- Kč obci Předklášteří na odstraňování
ekologických zátěží z minulosti v jeho katastrálním území;
II.

schvaluje
darovací smlouvu, na jejímž základě poskytne město Tišnov obci Předklášteří
finanční dar ve výši 1 800 000,- Kč, dle přílohy č. .... zápisu.
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Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 1
800 000,- Kč obci Předklášteří na odstraňování ekologických zátěží z minulosti v jeho
katastrálním území. Dále je Zastupitelstvu města Tišnova předkládán návrh darovací
smlouvy, na jejímž základě poskytne město Tišnov obci Předklášteří finanční dar ve výši 1 800
000,- Kč.

Vyjádření:

Kancelář starosty - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (02.09.2019 15:47)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 1
800 000,- Kč obci Předklášteří na odstraňování ekologických zátěží z minulosti v jeho
katastrálním území. Dále je Zastupitelstvu města Tišnova předkládán návrh darovací
smlouvy, na jejímž základě poskytne město Tišnov obci Předklášteří finanční dar ve výši 1 800
000,- Kč.
V roce 2018 obec Předklášteří požádala město o převedení příspěvku na odstranění
ekologických zátěží z minulosti, kdy obec Předklášteří byla jako Tišnov II připojena k městu
Tišnovu, do rozpočtu města Tišnova na rok 2019. Tento příspěvek byl zahrnut v rozpočtu na
rok 2018 ve výši 1 800. tis. Kč. Zastupitelstvo města Tišnova na svém jednání č. 5/2018
konaném dne 17. 9. 2018 přijalo usnesení č. ZM/08/5/2018:
Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje zahrnutí příspěvku ve výši 1.800.000,- Kč na
odstranění ekologických zátěží z minulosti pro obec Předklášteří do návrhu rozpočtu na rok
2019.
Vyjádření Finančního odboru MěÚ Tišnov:
Návrh na financování z rozpočtu města: dar bude vyplacen z § 3636 Územní rozvoj.
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Město Tiš n ov

B c. J iří Dospíšil

starosta města
náměstí Míru 111
666 19 Tišnov

Č.j.
Vážený pane starosto,
v loňském roce požádala obec Předklášteří město Tišnov o zahrnutí finančního příspěvku
jako spoluúčast na odstraňování ekologických zátěží z minulosti v katastru obce Předklášteří
do rozpočtu města Tišnova na rok 2019. Bylo nám sděleno, že Výbor pro strategické
plánování a rozvoj města Tišnova doporučil vedení města poskytnout požadovaný příspěvek.
Následně byl ZM Tišnova schválen rozpočet na rok 2019, ve kterém je zahrnuta částka

1,8 mil. Kč pro obec Předklášteří pro tyto účely.
Tímto si Vás dovoluji požádat o poskytnutí tohoto finančního příspěvku ve výši 1,8 mil. Kč
a schválení Darovací smlouvy na finanční dar - na odstraňování ekologických zátěží
z minulosti pro obec Předklášteří.

Bankovní spojení:

Děkuji a přeji pěkný den

MgA. Petra Bendová
starostka obce
V Předklášteří 23. 7. 2019

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Tišnov
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707
č. účtu: 1425641/0100
jako dárce

2.

Obec Předklášteří
zastoupená MgA. Petrou Bendovou
se sídlem náměstí 5. května 1 390, 666 01 Předklášteří
IČO: 00365416
č. účtu: 28820641/0100
jako obdarovaný
Čl. II
Prohlášení smluvních stran

1. Dárce se tímto zavazuje darovat obdarovanému finanční dar ve výši 1 800 000,- Kč (slovy
jeden milion osm set tisíc korun českých).
2. Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a že jej použije pouze k účelu uvedenému v Čl. III
této darovací smlouvy.
Čl. III
Účel daru
1. Obdarovaný se zavazuje použít dar na odstraňování ekologických zátěží z minulosti v jeho
katastrálním území.
Čl. IV
Platební podmínky
1. Dárce se zavazuje nejpozději do 15 dnů od uzavření této darovací smlouvy převést dar na
účet obdarovaného uvedený v Čl. I smlouvy.

Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Doložka o platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Tišnova podle ustanovení § 85
1

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na
svém zasedání konaném dne ……… usnesením č. ……………….
2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a obecně závaznými předpisy.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž
smluvní strany obdrží po jednom z nich.
4. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou formou na základě oboustranně
podepsaného dodatku.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Obě smluvní strany se seznámily se zněním darovací smlouvy a na důkaz souhlasu s jejím
obsahem pod ni připojují své podpisy.

V Tišnově dne ........................ 2019

-------------------------------------------Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

-------------------------------------------------MgA. Petra Bendová
starostka obce Předklášteří
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