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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

5. Rady města
konané dne 23.1.2023

Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města

Radě města je předkládám materiál týkající se schválení darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru
Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě.  

§ 102 odst. 3) z. o obcích ve vazbě na §85 písm. b)

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 5800,-Kč mezi smluvními stranami
městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na
straně dárce a Nadačním fondem Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město
na Moravě, IČ: 05220041, na straně obdarovaného, a to dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření na rok 2023, a to převod částky 5800,-Kč z odvětví finanční operace na odvětví
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje schválit uzavření darovací smlouvy, neboť
finanční prostředky mohou být využity v sociální oblasti, např. ve
prospěch potřebných občanů. 
 
Ing. Martina Slámová:
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Finanční odbor doporučuje převést finanční prostředky za prodej
nevyužitého majetku jako finanční dar Nadačnímu fondu NMNM.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Prodejem nevyužitého majetku, jehož vlastníkem bylo město Nové Město
na Moravě, bylo utrženo celkem 5800,-Kč. Získané finanční prostředky by
měly být využity především v sociální oblasti, což je v souladu s
usnesením OS ve Žďáru nad Sázavou, jež je přílohou č. 2 materiálu.
Z tohoto důvodu je navrhováno darování finančních prostředků
Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě, jehož účelem je především
podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních
a zdraví prospěšných aktivit právnických a fyzických osob se zaměřením
na podporu projektů a aktivit realizovaných zejména ve prospěch občanů
města Nového Města na Moravě a jeho okolí. 
 
 
 
 

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Darovací smlouva (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 - Usnesení o pozůstalosti (Neveřejná)

Materiál projednán: vedení města

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

