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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 10.06.2020

Junák - český skaut, okres Brno-město, z. s. - darovací smlouva
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
příloha_č_1_SKAUTIDAROVACÍ SMLOUVA

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Staňková Jana - referent/správce rozpočtu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč spolku Junák
český skaut, okres Brno-město, Moravské náměstí 12, 602 00
Brno, IČ: 621 57 302,
schvaluje
darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-střed a zapsaným spolkem Junák český skaut, okres Brnoměsto, Moravské nám. 12, 602 00 Brno, IČ: 621 57 302, dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ BS podpisem darovací smlouvy a
ukládá
kanceláři starosty a vnějších vztahů výše uvedenou smlouvu
připravit k podpisu.
Důvodová zpráva:
Několik desítek dobrovolníků z řad brněnských skautů během
prvních dní nouzového stavu zajistilo pro Úřad městské části
Brno-střed distribuci 25 000 kusů letáků se základními
informacemi a důležitými telefonními čísly do bytových domů na
nástěnky a do schránek občanů. Zajistili tak informovanost
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zvlášť pro starší občany, kteří na začátku nouzového stavu
neměli dostatečné informace, kam se v Brně obrátit o pomoc,
kde získají přesné bližší informace a podobně. V době, kdy
skauti distribuovali letáky, měla i Česká pošta pozastaven
roznos letáků, takže jejich pomoc byla pro radnici naprosto
klíčová.
V průběhu nouzového stavu pak skauti opět pomohli, a to
roznosem roušek pro občany starší 70 let, kterých žije v
městské části Brno-střed téměř 8 300, a kteří reagovali na
dopis od městské části s nabídkou doručení bavlněných roušek
přímo do jejich domácností. Během několika týdnů, kdy akce
probíhala, skauti roznesli něco přes 4 000 roušek na téměř 2
000 adres. Jejich rychlá pomoc, včetně trasování roznášky,
opět velice pomohla.
Vzhledem k tomu, že obě roznášky vykonávali bez nároku na
jakoukoliv odměnu, považujeme za vhodné jejich snahu ocenit a
podpořit darem další rozvoj jejich klubové činnosti.
Schvalovaný výdaj je v souladu se schváleným rozpočtem MČ BS
na rok 2020.
Stanoviska dotčených orgánů:
RMČ BS materiál projednala s tímto výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/69/36 Junák český skaut, okres Brno-město,
z.s. - darovací smlouva
RMČ BS na 69. schůzi, konané dne 01.06.2020,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s poskytnutím finančního daru ve výši
50.000,- Kč spolku Junák český skaut, okres Brno-město,
Moravské náměstí 12, 602 00 Brno IČ: 621 57 302 a
ukládá
kanceláři starosty a vnějších vztahů předložit materiál na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování : 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Stanovisko Finančního výboru bude předloženo na stůl.
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PŘÍLOHA č. 1

Darovací smlouva
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená mezi

Junák - český skaut, okres Brno-město, z. s.
Moravské náměstí 12, 602 00 Brno
IČ: 621 57 302
K podpisu smlouvy pověřen: David Odehnal, předseda okresní rady.
Bankovní spojení: 2100088758/2010 (Fio banka)
(dále jen obdarovaný)
a
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČ: 44992785
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. arch. Vojtěch Mencl – starosta
(dále jen ,,dárce“)
uzavírají tuto darovací smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč (slovy:
padesátisíckorunčeských) Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed.
II.
Dárce přenechává touto smlouvou finanční dar specifikovaný v článku I. jako dar do vlastnictví
obdarovaného.
III.
Obdarovaný tento dar přijímá.
IV.
Finanční prostředky ve výši 50000,- budou převedeny na účet obdarovaného do 15 dnů od podpisu
této smlouvy.
V.
Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

VI.
Doložka uveřejnění
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn,
bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré

údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní
tajemství aj. budou anonymizovány.

VII.
Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním
podpisem.
Dárce prohlašuje, že k daru nejsou vázána práva třetích osob a že mu nejsou známy žádné okolnosti,
pro které by bylo nemožné dar poskytnout.
Změna smlouvy je možná pouze formou písemných dodatků.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží dárce a jeden obdarovaný.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Na důkaz souhlasu s ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.
VIII.
Doložka schválení dle § 41 zákona č.128/2000 Sb. , O obcích
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Brno-střed dne ……….. usnesením
ZMČ/2020/……/…….

V Brně dne:
Dárce

……………………………

V Brně dne:
Obdarovaný

……………………………….

