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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 22.06.2022

Věcný dar - Art protis
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha_c_1_fotografie_art_protis (1)
Priloha_c_2_darovaci_smlouva (1)

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Korduliaková Edita - referent/správce rozpočtu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
darovací smlouvu mezi statutárním městem Brno, městskou částí
Brno-střed a Střední školou umění a designu a Vyšší odbornou
školou Brno, příspěvková organizace, Husova 537/10, 602 00
Brno, IČO: 00566756, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Brno,
městskou částí Brno-střed a Střední školou umění a designu a
Vyšší odbornou školou Brno, příspěvková organizace, Husova
537/10, 602 00 Brno, IČO: 00566756, dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem darovací smlouvy a
ukládá
Kanceláři tajemníka ÚMČ BS zajistit podpis darovací smlouvy.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
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 161. RMČ BS projednala dne 09.05.2022 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2022/161/10 Věcný dar - Tapiserie podzimní BRNO
RMČ BS na 161. schůzi, konané dne 09.05.2022,
doporučuje
ZMČ BS schválit darovací smlouvu mezi statutárním městem Brno,
městskou částí Brno-střed a Střední školou umění a designu a
Vyšší odbornou školou Brno, příspěvková organizace, Husova
537/10, 602 00 Brno, IČO: 00566756, dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním
městem Brno, městskou částí Brno-střed a Střední školou umění
a
designu
a
Vyšší
odbornou
školou
Brno,
příspěvková
organizace, Husova 537/10, 602 00 Brno, IČO: 00566756, dle
přílohy č. 2 tohoto materiálu a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS zajistit zpracování a předložení materiálu
k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 22.06.2022
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
pro

Kancelář tajemníka ÚMČ BS, oddělení provozní, zajištuje
evidenci, nákupy, převody a vyřazovaní majetku ÚMČ BS.
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace, projevila zájem o možnost darování art
protisu, No 75406, 195 cm x 200 cm, 1994, autorka akademická
malířka Jiřina Hartingerová (v evidenční kartě majetku vedeno
pod názvem Tapiserie Podzimní Brno). Fotografie art protisu je
přílohou č. 1 tohoto materiálu. V případě uzavření darovací
smlouvy by art protis byl vystaven v reprezentativních
prostorách Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy
Brno.
Pořizovací cena art protisu činí dle evidenční karty majetku
35.000 Kč. Dle názoru odborné veřejnosti je obecně v současné
době cena art protisů mnohem nižší, než byla cena pořizovací a
je závislá na jejich velikosti a poptávce, která prakticky
není. Nicméně hodnota předmětného art protisu se může
pohybovat v rozmezí 30.000 až 38.000 Kč, přičemž je
předpoklad, že by za tuto cenu byl art protis neprodejný a
reálná prodejní cena by byla nižší než 20.000 Kč.
Art protis se již nevyužívá v prostorách ÚMČ BS a je uskladněn
ve skladu na Zelném trhu.
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V tomto případě, i s ohledem na výše uvedené skutečnosti,
náleží rozhodovací pravomoc ZMČ BS, jelikož dle z. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
§ 85, písm. b) je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o
poskytování věcných darů v hodnotě nad 20.000 Kč a peněžitých
darů ve výši nad 20.000 Kč fyzické nebo právnické osobě v
jednom kalendářním roce.
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Příloha materiálu č. 2
Číslo jednací: MCBS/2022/0074467/KORE
Vyřizuje: Edita Korduliaková

Darovací smlouva
uzavřená dle ust. § 2055 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:
1. Statutární město Brno, městská část Brno-střed
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
IČO: 44992785
zastoupená: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
dále jen „Dárce“
a
2. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
se sídlem Husova 537/10, 602 00 Brno
IČO: 00566756
zastoupená: Mgr. Petrou Černínovou, ředitelkou
dále jen „Obdarovaný“
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek dárce poskytnout obdarovanému věcný dar, a to
art protis, No 75406, 195 cm x 200 cm, 1994, autorka akademická malířka Jiřina Hartingerová
(dále jen „dar“). Pořizovací cena daru je 35.000 Kč.
2. Dárce přenechává touto smlouvou obdarovanému dar uvedený v odst. 1 tohoto článku
smlouvy a obdarovaný jej do svého vlastnictví přijímá.
3. Dárce prohlašuje, že k předmětu daru nejsou vázána žádná práva třetích osob, a že mu nejsou
známy žádné okolnosti, pro které by bylo nemožné dar poskytnout.
4. Obdarovaný se zavazuje dar převzít nejpozději ve lhůtě do 10 dnů po podpisu této smlouvy.
II. Ostatní ustanovení
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejich případných
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 tohoto
zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé
údaje, obchodní tajemství aj. budou anonymizovány.
III. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží dárce a jeden
stejnopis obdrží obdarovaný.
2. Změna a doplnění smlouvy je možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, formou
písemných dodatků uzavřených k této smlouvě.
3. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu druhou smluvní stranou.

4. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, neboť
vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.
IV. Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem městské části Brno-střed dne ……...,
usnesením č. ZMČ/xxxx/xx/xx

V Brně dne

………………….…………..
Dárce
Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ Brno-střed

V Brně dne

…………………………….….
Obdarovaný
Mgr. Petra Černínová, ředitelka
Střední škola umění a designu a
Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace

