Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

54. Návrh darovacích smluv na přístřešky pro lidi bez domova pro
Diecézní charitu Brno, Armádu spásy v České republice, z.s. a
Společnost Podané ruce o.p.s.
Anotace
Darovací smlouvy, jimiž se poskytují dary v podobě přístřešků pro lidi bez domova v počtu 30ks
(pořízených v rámci projektu participativního rozpočtu "Nouzové přístřešky pro lidi bez domova")
subjektům: Diecézní charita Brno, Armáda spásy v České republice, z. s. a Společnost Podané ruce o. p.
s.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- darovací smlouvu na poskytnutí daru ve formě 10 ks přístřešků pro lidi bez domova
mezi Diecézní charitou Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, 602 00,
IČO: 44990260, a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č.....tohoto
usnesení,
- darovací smlouvu na poskytnutí daru ve formě 10 ks přístřešků pro lidi bez domova
mezi Armádou spásy v České republice, z.s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00,
Praha 5, IČO: 40613411, a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č....tohoto
usnesení a
- darovací smlouvu na poskytnutí daru ve formě 10 ks přístřešků pro lidi bez domova
mezi Společností Podané ruce o.p.s., se sídlem Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00
Brno, IČO: 60557621, a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č....tohoto
usnesení.

2. pověřuje

vedoucího Kanceláře participace Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB
podpisem těchto darovacích smluv

Stanoviska
Materiál byl projednán na R8/118. schůzi RMB dne 25. 11. 2020, kde Rada doporučila materiál ke
schválení v ZMB.
Podpis zpracovatele pro archivaci
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. František Kubeš
vedoucí odboru - Odbor strategického rozvoje a
spolupráce
1.12.2020 v 09:55
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
30.11.2020 v 15:10
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Důvodová zpráva
Projekt „Nouzové přístřešky pro lidi bez domova“ je jedním z vítězných projektů participativního
rozpočtu pro rok 2019.
Účelem nouzového přístřešku, tzv. „iglú“ je ochránit lidi bez domova před umrznutím a dalšími
komplikacemi spojenými se zimním obdobím a slouží především lidem, kteří nemohou navštěvovat z
různých důvodů noclehárny. Důvodůje několik – pes, partner, nemoc (např. schizofrenie), alkohol či
obava nechat na noc své místo venku bez dozoru.
Projekt byl realizován začátkem roku 2020, kdy bylo nakoupeno 40ks jednolůžkových a 7ks
dvoulůžkových přístřešků, které město využilo při první vlně koronaviru ve stanovém městečku Střelák.
Na Střeláku pracovníci Charity umožnili lidem bez přístřeší hlavně dodržování náležitých hygienických
opatření, aby se mohli v těchto krizových dnech chránit před nemocí Covid-19. Stanové městečko se
rozkládalo za Anthroposem a vzniklo v polovině dubna 2020 ve spolupráci s městem Brnem. O tamní
obyvatele se od počátku starala Diecézní charita Brno.
Během používání přístřešků klienty došlo k nenávratnému poškození 11ks nouzových přístřešků.
Na letošní zimní sezónu bylo spolu s Odborem sociální péče MMB dohodnuto rozdělení zbývajících
nouzových přístřešků mezi jednotlivé subjekty zabývajícími se lidmi bez domova.
Účelem darovacích smluv je předání 36 ks přístřešků níže uvedeným subjektům k další distribuci
potřebným.
Jedná se o tyto subjekty:
Diecézní charita Brno
Armáda spásy v České republice, z.s.
Společnost Podané ruce o.p.s.
Zbývajícíhc 6ks přístřešků zůstane v majetku města Brna u kurátorů Odboru sociální péče MMB.
Tyto subjekty budou poté distribuovat nouzové přístřešky mezi své klienty, se kterými dlouhodobě
spolupracují a kteří budou řádně seznámeni s užíváním těchto přístřešků.
Orgánům statutárního města Brna jsou proto předkládány návrhy darovacích smluv s výše
uvedenými subjekty.
Materiál byl projednán na R8/118. schůzi Rady města Brna dne 25. 11. 2020.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 10 členy.
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č. smlouvy:

Darovací smlouva
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00
zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
podpisem smlouvy pověřen: Ing. Marco Banti, LL.M., vedoucí Kanceláře participace OSRS MMB
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 111246222/0800
(dále jen „dárce“)
a
Armáda spásy v České republice, z. s.
se sídlem: Petržílkova 2565/23, 158 00, Praha 5
IČO: 40613411
zastoupená: Pplk. Frank Gjeruldsen
podpisem smlouvy pověřen: Ing. Ivan Borek, ředitel pobočky
Centrum sociálních služeb Josefa Korbela - Brno
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 93751363/0300
(dále jen „obdarovaný“)
(dále jen „smlouva“):
I.
1. Dárce touto smlouvou daruje přístřešky, tzv. iglú, pro lidi bez domova v počtu 10 ks (dále jen „Dar“),
které byly pořízeny v rámci projektu participativního rozpočtu Dáme na vás „Nouzové přístřešky pro
lidi bez domova“.
2. Obdarovaný Dar přijímá.
3. Obdarovaný je oprávněn použít Dar v rámci pomoci lidem bez domova a ochránit je před umrznutím
a dalšími komplikacemi spojenými se zimním obdobím.
4. Hodnota Daru činí 30.000,- Kč (1 ks á 3.000,-)
II.
Dárce prohlašuje, že Dar převádí bez právních vad či dluhů, na Obdarovaného nepřecházejí v souvislosti
s darováním žádné dluhy či jiné právní povinnosti.
III.
1. Změny Smlouvy lze činit pouze písemně po dohodě smluvních stran.
2. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí
zákonem č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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4. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoli postoupení v rozporu s podmínkami Smlouvy
bude neplatné a neúčinné.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních – tři vyhotovení obdrží dárce a jedno
obdarovaný.
6. Podpisem smlouvy strany potvrzují, že ji uzavřely svobodně, vážně, nikoli pod nátlakem či v omylu,
že si Smlouvu přečetly a jejímu obsahu porozuměly, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční
podpisy.
Tato Smlouva mezi statutárním městem Brnem a Armádou spásy v České republice, z. s. byla
schválena na Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 8. 12. 2020.

V Brně, dne:

V Brně, dne:

Za dárce:

Za obdarovaného:

…………………………..

……………………………………

Ing. Marco Banti, LL.M.

Ing. Josef Borek

vedoucí Kanceláře participace

ředitel Centra sociálních služeb

OSRS MMB

Josefa Korbela - Brno
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č. smlouvy:

Darovací smlouva
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00
zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
podpisem smlouvy pověřen: Ing. Marco Banti, LL.M., vedoucí Kanceláře participace OSRS MMB
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 111246222/0800
(dále jen „dárce“)
a
Diecézní charita Brno
nezisková humanitární organizace zřizována biskupstvím brněnským
se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, 602 00
zastoupená: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA, ředitel
IČO: 44990260
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 2008247621/0100
(dále jen „obdarovaný“)
(dále jen „smlouva“):
I.
1. Dárce touto smlouvou daruje přístřešky, tzv. iglú, pro lidi bez domova v počtu 10 ks (dále jen „Dar“),
které byly pořízeny v rámci projektu participativního rozpočtu Dáme na vás „Nouzové přístřešky pro
lidi bez domova“.
2. Obdarovaný Dar přijímá.
3. Obdarovaný je oprávněn použít Dar v rámci pomoci lidem bez domova a ochránit je před umrznutím
a dalšími komplikacemi spojenými se zimním obdobím.
4. Hodnota Daru činí 30.000,- Kč (1 ks á 3.000,-)
II.
Dárce prohlašuje, že Dar převádí bez právních vad či dluhů, na Obdarovaného nepřecházejí v souvislosti
s darováním žádné dluhy či jiné právní povinnosti.
III.
1. Změny Smlouvy lze činit pouze písemně po dohodě smluvních stran.
2. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí
zákonem č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních – tři vyhotovení obdrží dárce a jedno
obdarovaný.
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5. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoli postoupení v rozporu s podmínkami Smlouvy
bude neplatné a neúčinné.
6. Podpisem smlouvy strany potvrzují, že ji uzavřely svobodně, vážně, nikoli pod nátlakem či v omylu,
že si Smlouvu přečetly a jejímu obsahu porozuměly, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční
podpisy.
Tato Smlouva mezi statutárním městem Brnem a Diecézní charitou Brno byla schválena na Z8/22.
zasedání Zastupitelstva města Brna dne 8. 12. 2020.

V Brně, dne:

V Brně, dne:

Za dárce:

Za obdarovaného:

…………………………..

……………………………………

Ing. Marco Banti, LL.M.

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA

vedoucí Kanceláře participace

ředitel

OSRS MMB

2
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č. smlouvy:

Darovací smlouva
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00
zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
podpisem smlouvy pověřen: Ing. Marco Banti, LL.M., vedoucí Kanceláře participace OSRS MMB
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 111246222/0800
(dále jen „dárce“)
a
Společnost Podané ruce o.p.s.
zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu O,
složce číslo 674
se sídlem: Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno
zastoupená: Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., ředitel
IČO: 60557621
Bankovní spojení: Oberbank AG, č. ú.: 2231107576/8040
(dále jen „obdarovaný“)
(dále jen „smlouva“):
I.
1. Dárce touto smlouvou daruje přístřešky, tzv. iglú, pro lidi bez domova v počtu 10 ks (dále jen „Dar“),
které byly pořízeny v rámci projektu participativního rozpočtu Dáme na vás „Nouzové přístřešky pro
lidi bez domova“.
2. Obdarovaný Dar přijímá.
3. Obdarovaný je oprávněn použít Dar v rámci pomoci lidem bez domova a ochránit je před umrznutím
a dalšími komplikacemi spojenými se zimním obdobím.
4. Hodnota Daru činí 30.000,- Kč (1 ks á 3.000,-)
II.
Dárce prohlašuje, že Dar převádí bez právních vad či dluhů, na Obdarovaného nepřecházejí v souvislosti
s darováním žádné dluhy či jiné právní povinnosti.
III.
1. Změny Smlouvy lze činit pouze písemně po dohodě smluvních stran.
2. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí
zákonem č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních – tři vyhotovení obdrží dárce a jedno
obdarovaný.
5. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoli postoupení v rozporu s podmínkami Smlouvy
bude neplatné a neúčinné.
6. Podpisem smlouvy strany potvrzují, že ji uzavřely svobodně, vážně, nikoli pod nátlakem či v omylu,
že si Smlouvu přečetly a jejímu obsahu porozuměly, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční
podpisy.
Tato Smlouva mezi statutárním městem Brnem a Společností Podané ruce o.p.s. byla schválena na
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 8. 12. 2020.

V Brně, dne:

V Brně, dne:

Za dárce:

Za obdarovaného:

…………………………..

……………………………………

Ing. Marco Banti, LL.M.

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.

vedoucí Kanceláře participace

ředitel

OSRS MMB
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