
Odbor kancelář starosty a tajemníka  5.15. 
 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 11. prosince 2019 

Zpracoval: Mgr. Ludmila Valenová – odbor kancelář starosty a 
tajemníka  

Předkládá: Mgr. David Šimek – starosta města 

 

 
 

  
Peněžité dary členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 
 

Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvo města Svitavy schválilo dne 31. 10. 2018 v souladu s  nařízením vlády             

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů., výši odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva za členství ve 
výborech Zastupitelstva města Svitavy. Členu výboru byla poskytována odměna ve výši 400,-- Kč 
měsíčně.  

Dle stanovených principů byl zpracován návrh na výplatu peněžitých darů fyzickým osobám 

poskytovaných v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno v, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  v celkové výši  33 600,-- Kč za období od  1. 11. 2018           

do 31. 10. 2019.  

 

Finanční výbor  
 Ing. Václav Olbert  4 800,-- Kč 

 Ing. Pavel Špaček 4 800,-- Kč 

 Ing. Veronika Žižková 4 800,-- Kč 

 Daniel Veselský 4 800,-- Kč 

 Ing. Ludmila Talířová 4 800,-- Kč 

  

  

 Kontrolní výbor 
 Ing. Stanislav Navrátil 4 800,-- Kč 
 Mgr. Pavel Brandejs 4 800,-- Kč 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) poskytnutí peněžitých darů členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva dle 
předloženého návrhu 

b) vzor  darovací smlouvy, která bude uzavřena se členy výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva 

Z: vedoucí odboru vnitřní správy 

 

 
 
 
 

 



D a r o v a c í   s m l o u v a 
 
Uzavřená podle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

                                                                  

Smluvní strany: 
 

Dárce:                     Město Svitavy 

Sídlo:                       T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
IČO:                        00277444 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:               27-1283340359/0800 

Zastoupený:            Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

 

Obdarovaný:           

Adresa:                     

Datum narození:    
 

 

 

I. 
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Svitavy ze dne 11. prosince 2019 poskytuje dárce 

peněžitý dar panu/paní ………………………….. jako odměnu členu ……….. výboru za 
období od  1. 11. 2018 do 31. 10. 2019. 

 

II. 
Peněžitý dar se poskytuje ve výši …………,-- Kč, slovy: …………………. Finanční 
prostředky budou vyplaceny v termínu do 15 dnů po nabytí účinnosti smlouvy na účet 
obdarovaného  …………………… vedeného u ………………… 

 

III.                                                             
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran. Smlouva se 
vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. 
 

IV.                                                              
Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné 
vůle a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 

 

Doložka podle § 41 zákona o obcích: 
Poskytnutí peněžitého daru schválilo Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání dne             
11. prosince 2019 usnesením č. …… 

 

 

Svitavy dne:                                                                     Svitavy dne: 

Č.j.  
 

Za dárce:                                                                          Obdarovaný: 

Mgr. David Šimek, starosta                                                   …………………………… 


	Dárce:                     Město Svitavy
	IČO:                        00277444

