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Název:
Návrh na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje ČR
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost ČR - Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o poskytnutí
peněžitého daru ve výši 50.000, - Kč na pořízení mobilního garážového stání včetně příslušenství a
rozhodlo
1. V souladu s § 85 písm. b) zákona o obcích v platném znění o poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 tisíc
korun ČR - Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 70886300 statutárním městem Děčín, a že tento peněžitý dar bude použit na pořízení mobilního
garážového stání včetně příslušenství za níže stanovených podmínek:
a) obdarovaný se zavazuje, že darované finanční prostředky budou použity pouze na výše uvedené účely,
b) obdarovaný se zavazuje předložit na vyžádání dárce zprávu o využití darovaných finančních prostředků,
c) darované finanční prostředky budou statutárním městem Děčín zaslány obdarovanému na jeho bankovní
účet, a to do 15 dní od podpisu darovací smlouvy,
d) v případě nedodržení těchto podmínek se obdarovaný zavazuje, že vrátí dárci darované finanční
prostředky v plné výši, a to do 15 dnů od obdržení výzvy dárce.
2. O tom, že podmínky darování uvedené v bodě 1, které budou předmětem darovací smlouvy.

Stanovisko RM:
Rada města na svém jednání projednala dne 4. února 2020 žádost ČR - Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje, územního odboru Děčín o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000, - Kč „na pořízení
mobilního garážového stání včetně příslušenství“ a usnesením č. RM 20 03 29 06 doporučila zastupitelstvu
města poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tisíc Kč.

Cena:

50 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Dne 21. ledna 2020 požádal ředitel územního odboru Děčín Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
(dále jen „HZS“) primátora města viz příloha, o poskytnutí finančního daru ve výši 50 tisíc korun na pořízení
mobilního garážového stání včetně příslušenství pro nové vozidlo Škoda Octavia, které slouží k zajištění
požární bezpečnosti, a to konkrétně k výkonu státních požárních kontrol vyplývajících ze zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vozidlo je vybaveno novým ekologickým motorem na
CNG, a proto musí být zajištěno oddělené parkování mimo garážová stání požární stanice. Z tohoto důvodu je
nezbytné zajistit pro vozidlo odpovídající parkovací stání. HZS provádí v součinnosti s městem, mimo běžnou
spolupráci, celou řadu kontrol zejména v objektech, kde je podezření z porušení bezpečnostních předpisů. V
předchozím kalendářním roce, neobdržel HZS, územní odbor Děčín od statutárního města Děčín žádný
věcný, ani peněžitý dar.
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Statutární město Děčín, se sídlem v Děčíně, Mírové náměstí 1175/5, 405 38, IČ 00261238,
jednající primátorem Jaroslavem Hroudou, jako dárce na straně jedné
a
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10,
Ústí nad Labem, 400 01, IČO: 70886300,
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje, jako obdarovaný na straně druhé,
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek tuto

darovací smlouvu
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je peněžní dar ve výši 50.000,00 Kč na pořízení mobilního
garážového stání včetně příslušenství pro ČR – Hasičský záchranný sbor Ústeckého
kraje, územní odbor Děčín.
2. Částka bude dárcem obdarovanému zaslána na bankovní účet č. 19-76548881/0710,
vedený u České národní banky, do 15 dní od podpisu této smlouvy.
II. Podmínky smlouvy
1. Obdarovaný se zavazuje, že darované prostředky budou použity pouze na účel uvedený
v čl. I. odst. 1 této smlouvy.
2. Obdarovaný se zavazuje předložit na vyžádání dárce zprávu o využití darovaných
peněžitých prostředků.
3. V případě nedodržení odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy se obdarovaný zavazuje, že vrátí
dárci dar v plné výši, a to do 15 dnů od obdržení výzvy dárce.
III. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Děčín ZM 20 01 05 02
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemného dodatku
k ní podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží
dvě vyhotovení.
4. Na důkaz projevu vůle být vázáni celým obsahem této smlouvy připojují účastníci
svobodně a vážně své podpisy.

V Děčíně dne

V Ústí nad Labem dne

……………………………………
dárce

……………………………………
obdarovaný

Jaroslav Hrouda
primátor

plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

