OBEC ŠUMVALD
Zpráva z oficiálních stránek obce Šumvald www.sumvald.cz
Účet pro sbírku ve prospěch postižených občanů v Šumvaldě a v místní části
Břevenec zřízený nemáme a ani to neplánujeme, nicméně pokud byste chtěli přispět
na řešení problémů vzniklých povodněmi, je možné tak učinit formou finančního daru
a to vyplněním darovací smlouvy.
Peníze Obci Šumvald můžete poslat na účet uvedený ve smlouvě a při platbě uveďte
do zprávy pro příjemce text (případně i do poznámky) slovo: DAR
Zároveň zašlete e-mailem vyplněnou a podepsanou naskenovanou nebo
ofocenou smlouvu, abychom přijatý finanční obnos dokázali ke smlouvě přiřadit.
Děkujeme Vám za projev spoluúčasti, pokud zašlete byť symbolickou finanční
částku, využijeme ji v souladu se smlouvou.
Darovací smlouva (PDF)
Darovací smlouva (DOC)

Darovací smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami:

1. ………………………………………………………...................
Sídlem / bytem………………………………………………………
IČ/RČ (v. s. platby) …………………………………
DIČ ………………………………………………….
jako dárce
a
2. OBEC Šumvald
zastoupená starostou Ing. Josefem Šenkem
sídlem 783 85 Šumvald č.p. 17
IČ: 00299537, DIČ: CZ00299537
jako obdarovaný

I.
Předmět smlouvy
1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému částku ve výši …………….……..,- Kč, slovy
……………………………………………………..…... korun českých, jako finanční dar k pokrytí jeho výdajů
souvisejících s mimořádnou událostí, s povodněmi v období červen, 2020.
2. Dárce se zavazuje převést darovanou částku bezhotovostním převodem na účet obdarovaného č.
účtu 1801155349/0800, V.S. ....................................... (IČ/RĆ) ihned po podpisu smlouvy.
3. Obdarovaný prohlašuje, že tento dar využije v souladu se sjednaným účelem.
II.

Doložka o schválení přijetí daru
Vzhledem k mimořádnému charakteru situace, za které je smlouva uzavírána, projedná darovací
smlouvu příslušný orgán obdarovaného na svém nejbližším řádném zasedání po podpisu této smlouvy.

1.
2.

III.
Závěrečná ustanovení
Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Obě smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním
podpisem.

V ………………….... dne …………….…

V Šumvaldě dne ………….…….

Dárce:

Obdarovaný:

…………………………………

…………………………………

Charita Šternberk
8. června 2020 Aktuálně-rubrika

Charita poskytuje pomoc postiženým bleskovou povodní

Pracovníci Charity Šternberk již během dnešní noci a rána monitorovali situaci na území
postiženém lokálními povodňovými vlnami, které během včerejšího večera a noci postihly
několik obcí v Olomouckém kraji, a to zejména na Uničovsku.
Charitní pracovnice, Marie Hýžová, ze zasažené obce Dlouhá Loučka hodinu po půlnoci z
obavy z dalšího vývoje situace opustila svůj dům s rodinou. Přesto už ráno objela většinu
postižených obcí a starostům nabídla pomoc Charity. „Největší šok to pro mě byl v obci
Šumvald, která je z mého pohledu postižena nejvíce. Převrácená auta, vyvrácené stromy,
nánosy bláta a zničené zahrady, to nepamatují ani starousedlíci“, popsala paní Marie dojmy z
dnešního rána.
Charita již od dnešního dopoledne poskytuje pomoc jak materiální, tak nemateriální. Do
charitního skladu v Uničově bylo převezeno 30 vysoušečů, zasaženým obcím jsme připraveni
poskytnout dezinfekční a čistící prostředky a další materiál. Od zítřejšího rána budeme
provádět sociální šetření přímo v postižených rodinách, kterým jsme připraveni nabídnout a
poskytnout podporu a doprovázení v těžkých chvílích.
Jednotlivé regionální Charity jsou jednou z ostatních složek Integrovaného záchranného
systému. Poskytujeme pomoc jak materiální, tak psychosociální a také působíme jako
partnerská organizace pro zasahující složky záchranného systému. V rámci řešení následků
přírodních katastrof zúročujeme zkušenosti z ničivých povodní z minulých let.
V případě žádostí o pomoc, prosíme, kontaktuje Charitu Šternberk na tel.: 733 755 862
Za účelem zajištění základních životních potřeb a řešení tíživé situace v důsledku aktuální
živelné pohromy byla dnešním dnem vyhlášena veřejná sbírka. Je možno přispět jakoukoli
částkou na účet č.:
115-1060670297/0100 VS 112 Komerční banka
Všem dárcům předem děkujeme.
Dagmar Jurčíková
PR pracovník
Tel.: 581 115 216 E-mail: dagmar.jurcikova@acho.charita.cz

Kraj rozjíždí sbírku na pomoc lidem, které
zasáhla povodeň
11. 06. 2020
Olomoucký kraj začal hned po povodních organizovat finanční sbírku, která lidem
v zaplavených vesnicích na Šumpersku a Uničovsku pomůže s odstraňováním následků
povodní. Peníze mohou lidé posílat na sbírkový účet 123-0754200287/0100. Přispět mohou
jednotlivci i firmy a počítá se každá darovaná koruna.
„Podle prvotních odhadů způsobily bleskové povodně škody za stovky miliónů korun. Například
v Šumvaldě je zasažena třetina všech obyvatel. Sbírka bude probíhat celý rok. Předem velmi
děkuji všem, kteří se do ní zapojí,“ dodal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Lidem z vytopených obcí pomáhají s odstraňováním škod jak krajští hasiči, tak i dobrovolníci.
S pomocí přispěchala také Charita. Do oblasti míří například dodávky ošacení, pitné vody nebo
hygienických pomůcek.
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