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NÁVRH USN. ZM/N 3125
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města

Jablonec nad Nisou Nábytkové bance Libereckého kraje, z.s.,
se sídlem Zapadlá 550, 463 11, Liberec XXX-Vratislavice
nad Nisou, IČ 09836578, na zajištění provozních a osobních
nákladů spojených s poskytováním služby osobám v nepříznivé
životní situaci, a to ve výši 50.000,- Kč.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva

Zastupitelstvu  města  je  předkládán  návrh  na  poskytnutí  peněžitého  daru  z rozpočtu 
statutárního města Jablonec nad Nisou.

Dne 24.2.2021 podal spolek Nábytková banka Libereckého kraje, z.s., se sídlem Zapadlá 550, 
463 11 Liberec XXX - Vratislavice na Nisou, IČ 9836578, žádost o peněžitý dar z rozpočtu 
statutárního města Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč pro zajištění bezplatných služeb 
potřebným  lidem  -  oprava,  skladování  a  distribuce  zdravotně  nezávadného  a  funkčního 
vybavení pro domácnost (nábytek, spotřebiče, bytový textil apod.). 

Nábytková banka Libereckého kraje,  z.s.,  byla založena v lednu 2021 se záměrem plynule 
navázat na práci původní nábytkové banky (Nábytková Banka, z.s.,  na-bank.cz, ukončeno k 
31.12.2020), zajistit a rozšířit fungující služby ve spolupráci s organizacemi sociálních služeb 
a odbory měst v Libereckém kraji.
Spolek vyvíjí veřejně prospěšnou aktivitu, která pomáhá osobám v tíživé sociální či finanční 
situaci  získat  bezplatně  potřebné  vybavení  do  domácnosti,  dále  zajišťuje  vybavení  a 
materiální  podporu  pro  pomáhající  organizace.  Současně  tak  předchází  vzniku  odpadu, 
omezuje  plýtvání  použitým  nábytkem  a  drobným  vybavením  pro  domácnost.  Služba  je 
nabízena zdarma pro občany na území celého Libereckého kraje. 

Poskytnuté finanční prostředky budou využity na úhradu osobních nákladů pracovníků, na 
úhradu za nájemné, energie, drobné vybavení, opravy a další služby.

Ze strany předchůdce v minulosti nebyl řešen požadavek na finanční podporu od statutárního 
města Jablonec nad Nisou. 

Žádostí se zabývalo vedení města na své poradě dne 1.3.2021 a souhlasilo s poskytnutím daru 
ve výši 50.000,- Kč. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má na tento peněžitý dar finanční prostředky ve své 
kapitole.

Na základě uvedeného  doporučujeme poskytnout Nábytkové bance Libereckého kraje, 
z.s. peněžitý dar ve výši 50 000,- Kč.

Příloha
Smlouva č. SD/2021/0133

https://na-bank.cz/category/novinky/


Darovací smlouva 

ev. č. SD/2021/0133

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové nám. 3100/19, 467 51, Jablonec nad Nisou

zastoupené: Mgr.  Davidem  Mánkem,  náměstkem  primátora  pro  oblast  humanitní 
statutárního  města  Jablonec  nad  Nisou  a   Mgr.  Martinou  Rosenbergovou, 
vedoucí  odboru  sociálních  věcí  a zdravotnictví  Magistrátu  města 
Jablonec nad Nisou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100

IČ: 00262340

dále jen „dárce“

a

Nábytková banka Libereckého kraje, z.s.

se sídlem: Zapadlá 550, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

zastoupený: Mgr. Olgou Merglovou, předsedkyní

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. účtu 2701929225/2010

IČ: 09836578

registrovaný:  u Krajského osudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L 12913 
ze dne 25. 1. 2021

dále jen „obdarovaný“

uzavírají  níže uvedeného dne,  měsíce a roku podle ustanovení  § 2055 a následně zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto darovací smlouvu.

I.

Dárce  tímto  poskytuje  na  základě  usnesení  zastupitelstva  města  č.  ZM/   /2021  ze  dne 
18.3.2021  peněžitý dar ve výši 50 000,- Kč na zajištění provozních a osobních nákladů 
spojených  s poskytováním služby osobám v nepříznivé  životní  situaci  (příjem,  oprava, 
skladování a distribuce nábytku a drobného vybavení pro domácnost).

II.

Dárce se zavazuje převést částku uvedenou v článku I na účet č. 2701929225/2010, vedený 
u Fio banky, a.s., pobočka Liberec. 
Obdarovaný se zavazuje užít dar účelně, hospodárně a efektivně.

III.

Smlouvu lze doplnit či změnit písemnou formou za souhlasu obou stran.
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Smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  podepsání  oběma  smluvními  stranami,  je 
vyhotovena  ve  třech  provedeních,  přičemž  město  obdrží  dvě  vyhotovení  této  smlouvy 
a obdarovaný obdrží jedno vyhotovení.

V Jablonci nad Nisou dne: ...............                    

za dárce:                                                                   

………………………………………………                 ………………………………………..
Mgr. David Mánek, náměstek primátora Mgr. Martina Rosenbergová, 
pro oblast humanitní statutárního města vedoucí odboru sociálních věcí
Jablonec nad Nisou a zdravotnictví Magistrátu města

Jablonec nad Nisou

V Liberci dne:...............
za obdarovaného:

……………………………………
Mgr. Olga Merglová, předsedkyně
Nábytkové banky Libereckého kraje, z.s.

Za věcnou správnost: Ing. Dana Holcová, referentka oddělení sociálních služeb
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