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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 30            dne 20.06.2018               OF301804Z  

 
Poskytnutí finančního daru  –  Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Milevsko 1 

 

 
Právní rámec:           Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákon č. 89/2012 Sb.,  
                                   občanský zákoník, v platném znění 
 
Předkladatel:           Ing. Ivan Radosta, starosta města                        ….…………………... 
  
OF MěÚ:                Ing. Jaroslava Rodová, pověřená zást. ved. OF     ………………………. 
                   
        
Vztah k rozpočtu:     Navýšení výdajů rozpočtu 2018 o částku 50 tis. Kč 

Souhlas vedoucích zaměstnanců: ORR Ing. Petr Švára        ….………………….. 

Vyjádření správce rozpočtu: Jana Nečasová, DiS.                        ….…………………… 
 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska schvaluje:  

a) poskytnutí finančního daru Českému svazu chovatelů, z. s., Základní organizace 
Milevsko 1, se sídlem Týnická 66, 399 01 Milevsko, IČ 70536686, ve výši 
50.000,- Kč na provoz zařízení; 

b) darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru podle návrhu v příloze P2; 
c) finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  

 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota v tis. Kč OdPa Položka ORG 

3429  5222    8 628  

Neinvestiční transfery spolkům - 
Český svaz chovatelů, z. s., Základní 
organizace Milevsko 1 50,00  

       

          VÝDAJE celkem 50,00  

          PŘÍJMY celkem                 0 

          FINANCOVÁNÍ celkem                  0 
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2. Důvodová zpráva 

Rada města Milevska na svém 9. zasedání dne 17.05.2018 usnesením č. 177/18 doporučila 
Zastupitelstvu města Milevska schválit příspěvek ve výši 50.000 Kč Českému 
svazu  chovatelů, z. s., Základní organizaci Milevsko 1, Týnická 66, 399 01 Milevsko, 
IČ: 70536686. Odbor finanční v souladu s výše uvedeným usnesením předkládá 
zastupitelstvu města k posouzení došlou žádost  o poskytnutí finanční podpory na provoz 
zařízení (detailněji viz příloha č. 1 tohoto dokumentu) formou darovací smlouvy. 
 
                  
 
Žadatel: Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Milevsko 1 
Zastoupen:  dle žádosti jednatelkou Monikou Krtkovou 
Adresa: Týnická 66, 399  01 Milevsko 
IČ:  70536686 
Účel a důvod poskytnutí finančního daru:      poskytnutí finančního daru na podporu 
provozu této neziskové instituce. 
 
  

   

Počet stran materiálu:                                         2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):        3/3   

P1 – Dopis Českého svazu chovatelů, z. s., Základní organizace Milevsko 1  
P2 – Návrh darovací smlouvy 
P3 – Výpis z usnesení Rady města Milevska – usnesení č. 177/18 
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Darovací smlouva 

Číslo smlouvy: Sml …/2018 

Smluvní strany: 

Město Milevsko 

IČ:    00249831 

DIČ:               CZ00249831 

Se sídlem:      nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

Zastoupené:   Ing. Ivanem Radostou, starostou města 

dále jen „dárce“ na straně jedné   

Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Milevsko 1 

Se sídlem:     Týnická 66, 399  01 Milevsko  
IČ:                 70536686 

Zastoupené:  Monikou Krtkovou, jednatelkou Českého svazu chovatelů, z. s., Základní organizace   

                      Milevsko 1 

Číslo účtu:    640930329/0800 

dále jen „obdarovaný“ na straně druhé, 

uzavírají ve smyslu § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, tuto darovací smlouvu: 

1. Na základě této smlouvy dárce předává, v souladu s § 15 odst. 1), resp. § 20 odst. 8) zákona 

č. 586/1992 Sb.,  o daních z příjmů,  v platném znění,  obdarovanému peněžitý dar 

ve výši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) na provoz zařízení. 

2. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se použít tyto finanční prostředky v souladu s účelem 

vyjádřeným v bodu 1. této smlouvy. 

3. Dar bude poskytnut bezhotovostním převodem z účtu dárce na výše uvedený účet obdarovaného 

do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem poskytnutí 

daru se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu dárce. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy zástupci obou smluvních 

stran. 

5. Dárce i obdarovaný prohlašují, že s obsahem této darovací smlouvy, který je projevem jejich 

skutečné a pravé vůle, souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

6. O poskytnutí daru rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. …. ze dne 20.06.2018. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží dárce 

a jeden obdarovaný. 

V Milevsku dne ……………. 

…………………………………….                                         ……………………………………. 

Ing. Ivan Radosta, starosta města        Monika Krtková, jednatelka  

        
 Podpis zástupce dárce                                                               Podpis zástupce obdarovaného  
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