
Zastupitelstvo města Milevska 

 

Podklad pro schůzi zastupitelstva č. 29          dne 09.05.2018                     OKU291801Z 

  

Návrh na poskytnutí peněžitého daru  

Právní rámec:  § 85 písm. b)   zák. č.   128/2000 Sb.,    o  obcích,   § 2055 a násl. zák. 

č.  

89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů.  

                                    

Předkladatel:               Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města          ……………… 

                      
Zpracovatel:                   JUDr. Jiří Hradil, kontrolor-metodik, 26.04.2018    ………………. 

                                       Vladimír Šindelář, ředitel Milevského muzea          ………………… 

Vztah k rozpočtu:        Podmíněno navýšením výdajů města Milevska na r. 2018 o celkovou     

                                     částku 50.000,00 Kč. 

 

Vyjádření správce rozpočtu:  

                                     Nečasová Jana, DiS                                            ………………..… 

         

Souhlas vedoucích zaměstnanců:       

                                     Ing. Jaroslava Rodová, pověř. zast. ved. OF       …………………..  

 

                                     Ing. Petr Švára, vedoucí ORR                             ………………… 

   
1. Návrh usnesení  
Zastupitelstvo  města Milevska 

 

a) Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,00 Kč městem Milevskem 

Královské kanonii  premonstrátů na Strahově, IČ: 00415090. 

 

b) Schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  
  

          (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3330 5223   08 767 

Poskytnutí finančního daru Královské kanonii 

premonstrátů na Strahově 50 

              

              

              

          VÝDAJE celkem 50 

  
 

      PŘÍJMY celkem  0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

c) Schvaluje návrh darovací smlouvy dle přílohy P1. 
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d) Pověřuje starostu města Milevska Ing. Ivana Radostu podpisem darovací smlouvy za 

město Milevsko. 
 

2. Důvodová zpráva 

Dle ustanovení § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je 

zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytování věcných darů v hodnotě nad 

20.000,00 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20.000,00 Kč fyzické nebo právnické osobě 

v jednom kalendářním roce. 

Návrh na poskytnutí finančního daru se předkládá na základě usnesení Rady města Milevska 

č. 112/18 ze dne 18.04.2018, kterým vzalo na vědomí návrh ředitele Milevského muzea, 

zřízené příspěvkové organizace, ve věci operativně provedených oprav sanačních omítek v 

pronajatých suterénních prostorách č.p. 557 a doporučuje Zastupitelstvu města Milevska 

schválit poskytnutí finančního daru vlastníku nemovitosti Královské kanonii premonstrátů na 

Strahově. 

Na základě trojstranné smlouvy o nájmu nemovitosti č. SML 0286/2011 uzavřené Městem 

Milevskem a Milevským muzeem s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově má zřízená 

příspěvková organizace  sídlo v objektu č.p. 557 v Milevsku.  Uzavření nájemní smlouvy 

předcházela ze strany vlastníka nemovitosti komplexní rekonstrukce a expozice Milevského 

muzea sem byly přemístěny v r. 2012. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 

31.12.2022 a pokud některá ze smluvních stran neprojeví do uplynutí sjednané doby vůli tuto 

ukončit, bude trvat  za totožných podmínek dále, přičemž se doba nájmu změní z doby určité 

na dobu neurčitou. 

Část expozic nejstarších milevských dějin je umístěna v původně gotických prostorách, které 

se nachází zhruba 2 m pod úrovní okolního terénu  a nejsou izolovány  proti zemní vlhkosti. 

Tato skutečnost byla známa smluvním stranám v době uzavírání nájemní smlouvy.  Zvýšená 

zemní vlhkost se v průběhu užívání od r. 2012 postupně začala promítat do stavu 

rekonstruovaných omítek v těchto veřejnosti přístupných prostorách, aniž by muselo dojít 

k omezení prohlídkové trasy. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2017 se již   omítka začala 

v plátech odlupovat a především hrozilo riziko následného výskytu plísní, které by mohlo vést 

k uzavření těchto pro návštěvníky zajímavých prostor, po dohodě ředitele Milevského muzea 

s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, provedl vlastník nemovitosti operativně před 

zahájením turistické sezony 2018   opravy spočívající  v provedení nových sanačních omítek 

celkovým nákladem 171.174,00 Kč s DPH, které jsou průkazně doloženy neveřejnou přílohou 

P2.  

  

 

Počet stran materiálu:                                    2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):      2/5 

Příloha P1 – návrh znění darovací smlouvy                                                                  

Příloha P2 – neveřejná – fotokopie faktury  poskytnutá Královskou kanonií premonstrátů          

                      
 

 



 

            Příloha P1 

 

                                            Návrh  znění darovací smlouvy 

 

 

Město Milevsko 
se sídlem náměstí E. Beneše 420, 333 01 Milevsko 

IČ: 00249831 

DIČ: CZ00249831 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-0640992319/0800 

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou  

na straně jedné jako dárce 

 

a  

 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

se sídlem Strahovské nádvoří č. 1/132, 118 00 Praha 1 

IČ: 00415090 

DIČ: CZ00415090 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., v Praze 1, č. ú. 44645011/0100 

zastoupená ……………….. 

na straně druhé jako obdarovaný 

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku, jak je níže uvedeno 

 

 

Darovací smlouvu č. SML……. 

 

I. 

Dárce touto smlouvou daruje do výhradního vlastnictví obdarovanému neúčelový finanční dar 

ve výši 50.000,00 Kč, slovy padesáttisíckorunčeských. 

 

Poskytnutí daru z finančních prostředků města Milevska bylo, v souladu s ustanovením § 85 

písm. b) zák.č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schváleno  usnesením 

č.   …….. ze dne……... Zastupitelstva města Milevska. 

 

 

II. 

Obdarovaný neúčelový finanční dar do svého výhradního vlastnictví bez jakýchkoli výhrad 

přijímá. 

 

 

III. 

Dárce a obdarovaný se dohodli, že darování bude realizováno bezúplatným převodem z výše 

uvedeného účtu dárce na  výše uvedený účet obdarovaného nejpozději do 15 kalendářních dnů 

ode dne podpisu této darovací smlouvy oběma jejími stranami. 
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IV. 

Práva a povinnosti, jež tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. 

 

 

V. 

Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich 

pravé, shodné a svobodné vůle, že byly s jejím obsahem před podepsáním seznámeny a bez 

jakýchkoli výhrad s jejím obsahem souhlasí.  

Darovací smlouva vyhotovena ve třech písemných stejnopisech, dárce dva stejnopisy a 

obdarovaný jeden. 

  

 

 

  

V Milevsku dne………………   V Praze dne……………………. 
 

 

 

………………………………   …………………………………… 

               dárce                                                                   obdarovaný 

 
 


