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1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce v působnosti rady města projednalo žádost ředitelky Regionálního
muzea K. A. Polánka v Žatci PhDr. Radmily Holodňákové a dle ustanovení § 27 odst. 5 písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, souhlasí s přijetím věcného daru pro příspěvkovou organizaci Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci a to 3ks poukázky na originální herní oblečení esubawear
v celkové hodnotě 1.107,- Kč (3 x 369,-Kč) od pana Jakuba Jandíka, Šafaříkova 2537, 43801,
Žatec.
O: Havelka, Holodňáková
T: 30.04.2016
2. Zdůvodnění:
Nárok na rozpočet města: bez nároku na rozpočet
Zastupitelstvu města Žatce v působnosti Rady města je tento materiál předkládán v souladu s
§ 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že:
Do vlastnictví zřizovatele může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k
výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to darem s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele.
Materiál je předkládán dodatečně z důvodu zpožděného obdržení žádosti po termínu
odevzdání materiálů do ZM.
3. Příloha:
Žádost ředitelky Regionálního muzea K. A. Polánka PhDr. Radmily Holodňákové
Darovací smlouva

Darovací smlouva
Smluvní strany
Dárce :

Jakub Jandík, narozen dne 18.4.1990
Šafaříkova 2537
438 01, Žatec

Obdarovaný : Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678, Žatec
IČO: 00360805
tel. 602 724 628
zastoupené ředitelkou muzea - PhDr. Radmilou Holodňákovou
uzavřeli níže uvedeného dne smlouvu v tomto znění :
I.
Předmět smlouvy
Dárce poskytne Regionálnímu muzeu K. A. Polánka věcný dar:
3x voucher na originální herní oblečení esubawear v celkové hodnotě 1.107,- Kč
(3 x 369,- Kč)
Voucher je možno uplatnit pouze na webových stránkách „http://www.esubawear.cz“
II.
Účel daru
Účelem daru je zajištění cen „Žatec HearthStone Cupu“ pořádaného muzeem dne 30. 4. 2016
ve Staré papírně v Žatci, Volyňských Čechů 733.
III.
Další ujednání
Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se použít věcný dar k výše uvedenému účelu.
IV.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
Zřizovatel dal souhlas s přijetím věcného daru usnesením Zastupitelstva města v působnosti
Rady města č. … ze dne….
................................................
dárce
V Žatci dne :..................

.............................................
obdarovaný
V Žatci dne : .......................

