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Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 

A)  souhlas í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy 

pro děti“ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 

152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, do vlastnictví Základní školy 

a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace takto: 

a) 3 952 Kč na období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 

b) 6 032 Kč na období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017 

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 23 788 Kč na obědové 

služby ve prospěch žáků školy pro období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, 

od společnosti Drab foundation – nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, 

186 00 Praha 8, IČ 03265561, do vlastnictví Základní školy Ústí nad 

Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace  
 

B)  děkuje  

1. dárcům za poskytnutí peněžitého daru 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

V souladu s ustanovením § 27 odst. 5) písm. b) a ustanovením § 37b zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

předkládáme návrh na odsouhlasení přijetí účelově určeného peněžitého daru 

od společnosti: 

 

- WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, 

IČ 24231509, do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, příspěvkové organizace na realizaci projektu „Obědy pro děti“. 

Prostředky jsou určeny na zajištění obědů pro konkrétní žáky této školy takto: 

 3 952 Kč pro období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 

 6 032 Kč pro období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017 

 

- Drab foundation – nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, 

IČ 03265561, ve výši 23 788 Kč na obědové služby ve prospěch 15 žáků školy 

pro období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, do vlastnictví Základní školy Ústí nad 

Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace. 

 

Bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je přijetí daru do vlastnictví 

příspěvkové organizace neplatné.  

 

Návrhy darovacích smluv jsou v příloze. 

 

Doporučujeme vydat souhlas s přijetím uvedených darů, neboť budou použity 

v rámci hlavní činnosti příspěvkových organizací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Návrh darovací smlouvy mezi ZŠ a MŠ Jitřní a WOMEN FOR 

WOMEN o. p. s. 

Příloha č. 2:   Návrh darovací smlouvy mezi ZŠ Školní náměstí a Drab foundation – 

nadační fond  

 


