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MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
KONANÉ DNE:    17. 6. 2020 
POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU:     25/2020       POČET STRAN: 1+Příl. 

  
NÁZEV:  PPřřiijjeettíí  ddaarruu  ((kkoonntteejjnneerryy))  oodd  mmiikkrroorreeggiioonnuu  
                 
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města 
ZPRACOVAL:  Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města                           

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí  
Usnesením č. 
I. Schvaluje    
přijetí movitého daru:  
a) 4 ks polyethylenový kontejner na separaci papíru se spodním výsypem, objem 2,5 m3; 
b) 4 ks polyethylenový kontejner na separaci plastů se spodním výsypem, objem 2,5 m3; 
c) 4 ks polyethylenový kontejner na separaci bílého skla se spodním výsypem, objem 1,5 

m3; 
d) 4 ks polyethylenový kontejner na separaci barevného skla se spodním výsypem, objem 

1,5 m3; 
v zůstatkové hodnotě 220.220,00 Kč od Svazku obcí mikroregionu Táborsko, IČ: 71223495, se 
sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor, když uvedený movitý majetek byl pořízen v rámci 
realizace projektu: „Rozšíření separace ve Svazku obcí mikroregionu Táborsko“, který byl 
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu životní prostředí v roce 2014, a uzavření darovací smlouvy 
dle předloženého návrhu. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá ZM materiál, týkající vypořádání projektu: „Rozšíření separace ve 
Svazku obcí mikroregionu Táborsko“, realizovaného v r. 2014 v rámci Svazku obcí 
mikroregionu Táborsko. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a 
Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, 
v případě města Sezimovo Ústí se jednalo o pořízení 16 ks kontejnerů v pořizovací hodnotě 
vč. DPH 220.220,00 Kč, když náklady města ve výši 10 % byly uhrazeny na základě smlouvy o 
poskytnutí neinvestičního příspěvku.  
 
Realizace a financování projektu ze strany města Sezimovo Ústí bylo schváleno usnesením 
ZM č. 40/2014/2 ze dne 16. 12. 2014, kdy bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestičního příspěvku a smlouvy o výpůjčce. Dle čl. VI odst. 2 smlouvy o výpůjčce má 
město Sezimovo Ústí po 31. 1. 2020 přednostní právo na bezúplatný převod uvedených 
kontejnerů. 
 
PŘÍLOHY: 

- Smlouva o výpůjčce ze dne 17.12.2014 
- Návrh darovací smlouvy 
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Darovací smlouva 
uzavřená ve smyslu § 2055 a souvisejících 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 

mezi 

 

Svazkem obcí mikroregionu Táborsko, IČ: 71223495 

se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupeným předsedkyní Janou Hnojnovou 

   jako    d á r c e m 

a 

 

Městem Sezimovo Ústí, IČ: 00252859 

  se sídlem Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 

zastoupeným starostou Mgr. Ing. Martinem Doležalem 

   jako  o b d a r o v a n ý m 

 

I. 

Dárce je na základě kupní smlouvy uzavřené s dodavatelem MEVA-CB s.r.o. 

vlastníkem: 

a) polyethylenový kontejner na separaci papíru se spodním výsypem, objem 2,5 m3 – 4 kusy 

b) polyethylenový kontejner na separaci plastů se spodním výsypem, objem 2,5 m3 – 4 kusy 

c) polyethylenový kontejner na separaci bílého skla se spodním výsypem, objem 1,5 m3 – 4 

kusy 

d) polyethylenový kontejner na separaci barevného skla se spodním výsypem, objem 1,5 m3 

– 4 kusy 

 

Pořizovací cena souboru majetku vč. DPH činí 220.220,- Kč, je vedený pod 

inventárním číslem 165/14/DDHM – 180/14/DDHM a předávaný v zůstatkové hodnotě 

220.220,- Kč. 

Soubor majetku byl pořízen v rámci realizace projektu „Rozšíření separace ve Svazku 

obcí mikroregionu Táborsko“, který byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem 

soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní 

prostředí v roce 2014. 

Výše uvedený soubor majetku se všemi jeho součástmi a příslušenstvím je dále 

uváděn jako „dar“. 

II. 

Dárce tímto daruje obdarovanému do jeho výhradního vlastnictví dar, když 

obdarovaný prohlašuje, že dar do svého výhradního vlastnictví přijímá. 
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III. 

        Dárce prohlašuje, že se vzdává jakéhokoliv nároku na úplatu či odškodnění za 

poskytnutý dar. 

IV. 

            Dárce prohlašuje, že na daru neváznou žádná zástavní práva, ani věcná břemena. 

 

V. 

 Dárce prohlašuje, že poskytnutí daru schválila valná hromada Svazku obcí 

mikroregionu Táborsko usnesením č. 6/2020 ze dne ………... 2020. 

 Obdarovaný prohlašuje, že v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, 

schválilo nabytí daru zastupitelstvo Města Sezimovo Ústí usnesením č. ……………. ze dne 

……………. 

Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění a považuje se 

za doložku potvrzující splnění podmínek zákona. 

 

VI. 

 

 Dárce prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností obdarovaného svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace dostupné mu z jeho úřední činnosti ve 

smyslu ustanovení článku 17 Listiny základních práv a svobod. 

  Dárce bere na vědomí úmysl a cíl obdarovaného vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 

k veřejnosti. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. v platném znění (o svobodném přístupu 

k informacím), proto dárce předem výslovně souhlasí se zpracováním jeho údajů 

obdarovaným. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní 

potřeby obdarovaného a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Výslovně je 

dárci za tímto účelem konstatován souhlas dárce s možným zpřístupněním či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících.  

 

VII. 

 Tato darovací smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž dárce a obdarovaný 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

 Přílohou této smlouvy je kopie evidenční karty majetku a protokol ročních účetních 

odpisů. 

 Obě strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva byla sepsána 

na základě svobodné a vážné vůle všech stran, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

V Táboře dne: …………..    V Sezimově Ústí  dne: .......................... 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 dárce           obdarovaný 
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Předávací protokol 
 

 

předávající Svazek obcí mikroregionu Táborsko, IČ: 71223495 

se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor 

 

přejímající Město Sezimovo Ústí, IČ: 00252859 

  se sídlem Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 

 

 

 

Na základě darovací smlouvy uzavřené dne ……...2020 předává Svazek obcí 

mikroregionu Táborsko Městu Sezimovo Ústí: 

e) polyethylenový kontejner na separaci papíru se spodním výsypem, objem 2,5 m3 – 4 kusy 

f) polyethylenový kontejner na separaci plastů se spodním výsypem, objem 2,5 m3 – 4 kusy 

g) polyethylenový kontejner na separaci bílého skla se spodním výsypem, objem 1,5 m3 – 4 

kusy 

h) polyethylenový kontejner na separaci barevného skla se spodním výsypem, objem 1,5 m3 

– 4 kusy 

 

 

V Sezimově Ústí dne ………. 2020 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

  předal       převzal 

 

 

 
 


