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Z rozpoctu statutárního mesta Karviné uzavrena' dle ust. § 10:1 odst. 5 zakona
E. 250/2000 Sb., 0 rozpočtových pravidlech územních rnzpučtíı

IU

[Í

l.

stalutá rni

Smluvní strany

město Karviná

se sídlem:

Fryštátská

Zastoupcno:

Ing,

k podpisu sınlouw

oprávııěxı:

7.7./1.

733 24 Kan/iná-Fryštát

Janem Wolfem, primátorem města

MPA

Martina Šráml‹Ová_
vedouci Odboru školství a
Magistrátu města Karviné, nu základě povčřcnı' ze dne
02.01.2019
Ing.

ı`t›/_vDje

IČ;

00297534

číslo ùčlıı:

27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny,

DIČ:

CZ00297534

a. S.

(dále jen ..p0SkyIOva[el")

a

Městský fotbalový klub Karviná, z.s.
Zapsán ve spolknvém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 5837
ıastoupen:
Ing. Janem Wolfem. předsedou spra'vnıˇ rady
se sídlem:
IČ:

DIL
číslo účtu:

(dálejeıı ..přı'jemce")

ll.

1.

2.

ve

O
O
zm.

MMK

3,

Základní ustanovení

Účelové invesıičnı' dotace poskytııutá podle této smlouvy je veřejnou ﬁnančni podporou
ve smyslu Zákona Č, 320/2001 Sb.. O ﬁnančnı' kontrole ve veřejné správě a O 7mënë někteıych
Zákoııů (dále jen .Jákon O ﬁnanční lxnntmle"')_ ve Lnčni pozdějších předpisüe Se všemi právnıˇıni
důsledky S tim Spojenými.
Tato Smlouva je veřejnoprávní snılouvou użavřenou dle § l0€ı odst. 5 Zákona č.250/Zt)t)0 Sb.,
orozpočtových pravidlech ùzcnıních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
Č. 250/Z000 Sb.“).
Smluvní Strany ıımhlašuji, že právní vztah založeny' touto sınlouvouje Znlożen na Iákladě usneseni
Iastupitelsna města Kan iné Č. 32 ze dne 10.IZ,'l()I8. kdy bylo Schváleno spolulinancovánì

V

projektu

„Výměna umělého

trávníku“ v rámci dotačního titulu Ministerstva školství, ınládeže a

Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 20l7 až 2024,
Podprogram l33D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ, ve výši Kč
tělovýchovy

4.

5.

~

1.700.000.“ (slovy: ledemnilionsedmsettisíc korun českých).
Účelem této smlouvy je spolufinancování projektu „Výměna umělého trávníku“ v rámci něhož
dojde na hřišti sumělýın travnatým povrchem nacházejicím se na pozemku parc. č. 594/Z5
vkatastrálním území Ráj (pozemek je ve vlastnictví statutárního města Karviné) k odstranění a
zlikviı:lo\'áni stávajícího umělého trávníku a jeho nahrazení novým umělým trávníkem.
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 Zákona ě. 250/Z000 Sb.

III.

Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou investiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu S jejim úěelovým
určením a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IV. Účelové určení a výše dotace
l.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svélıo rozpočtu příjemci účelovou investiční dotaci
v celkové výši:

Kč
2.

1,700 000,-- (Slovy: Jedenmiliónsedmsettisíc konın českých).

Přıjemceje povinen použít dotaci za účeleın úhrady nżˇıldadú spojených S realizací projektu „Výměna
umělého trávníku“ v ramci něhož dojde na hřišti S umělým travnatým povrchem nacházejícím se na
pozemku pare. č. 594/Z5 v katastrálním území Ráj (pozemek je ve vlastnictví Statutámího města
Karviné) k odstranění a zlikvidováni stávajícího umělého trávníku a jeho nahrazení novým umělým

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
čl. l této smlouw ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

uvedeného v
2.

Příjemce je povinen:
použít poskytnutou

pouze v souladu Sjejim účelovým určením uvedeným
na úhradu výdajů dle čl. IV této Smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 30.06.2020 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáııím na podatelně Magistrátu města Karviné.
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10.--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. l. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotaoe. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných ﬁnančních prostředků dotace Zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsáni z účtu příjemce,
d) nepřevěst poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
a)

3.

ıwıxsvıtmoıoa

V

čl.

IV

této

smlouvy

dotaci

a

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené vtéto smlouvě se řídí Zásadanu' pro
poskytování dotací Z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstveın města

Karviné dne 6.11.2015.

'v

4.

Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
Vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,

a)

řídit se při

b)

dosáhnout stanoveného účelu nejpozději do 30.06.2020,

umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o ﬁnanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření S veřejnými prostředky Z poskytnuté dotace,jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou. provedení kontroly faktické realizace činností
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní ajine' doklady. Kontrola na místě bude
dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, nebo v sídle poskytovatele,

c)

d)

při

peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
l této Smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol.

uvedený v čl.

neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech zrrıěnách
souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, či identiﬁkačními údaji příjemce. V případě změny
účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identiﬁkačních údajů smluvních stran neııí nutné
uzavírat ke smlouvč dodatek,

e)

neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů. písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor školství a rozvoje, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
V případě přeměny i o tom. na který subjekt přejdou práva a povinnosti Z této smlouvy.

Í)

VI.
1.

„Uznatelným nákladem“je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období od 17.06.2019 do 30.06.2020.
b) byl vynaložıen v souladu S účelovym určením dle čl. IV této sınlouvy a ostatními podmínkami
této

smlouvy.

2.

Daň

3.

Všechny ostatní náklady vynaložené

Z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je umaıelným nákladem, pokud
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzníká nárok na odpočet této daně.
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0
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UZNATELNÝ NÁKLAD

pří_iemceın jsou

považovány Za náklady neuznatelné.

ZÁVĚR]-:ČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany berou na sebe práva a povinností Z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi
nimi vznikly Spory O těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou
smluvních stran.

2.

Příjemce prohlašuje. že se před podpisem této smlouvy seznámil Sc Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti sjejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou Zpúsobile' uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu

c)

použije dotaci kjíněmu účelu, nežje uvedeno V

d)

nevrátí

s

touto

smlouvou,

s

poskytovateli

nevyčerpaııé ﬁnanční

ujednáním této smlouvy,

čl.

IV. této smlouvy,

prostředky

Z poskytnuté

dotace

vsouladu

.YŤ

neumożní řádné provedení kontroly dle Zákona č. 320/2001 Sb., o linanční kontrole ve veřejné
správě a O Zmčně některých zákonů (Zákon O Iìnančni kontrole), ve Znění pozdějších předpisů,

e)

V případě,
výši vrátit
4.

5.

smlouvy odstoupi. je příjemce povinen poskytııutou dotaci vplnć
Zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.

od

že poskytovatel

této

Případné Změny a doplňky této Smlouvy budou smlu\ni stran) řešit pisemnýmì. xıestupnč
číslovanýıni dodatky k této smlouvě. které budou výslovně za dodatky této sınlnnvy označeny.

Tato smlouva se vyhotovııje ve dvou stejnopisech
le smluvních stran obdıží po jednom vyhotovení,

S

platností

přičemž každá

originálu,

6.

Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou
smluvních stran, přičemž rozhodujícije datum pozdějšího podpisu.

7.

Poskytovatel je povinnym subjektem dle Zákona č. 340/20l 5 Sb., O registru smluv, v platném Znění.
Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tolıoto Zákona V Souvislosti S uveřejněním smlouvy
zajistí poskytovatel.

8.

Smluvní Strany souhlasí
smluv, v platném Znění.

9.

Smluvní stran) souhlasí

uveřejněním

s

že

s tím.

\.

\'

registnı

registru smlu\

smluv dle zákona

č,

340/2015

Sb.,

bude zveřejněn celý rozsah smlouvy,

O registru

a to

na dobu

neurčitou.
10.
I

1.

Smlouva nabývá

účinnosti

Smluvní strany shodně

dnem

7veřejnění v registru smluv.

smlouvu přcdjejím podpisem přečetly. že byla uzavřena po
prave' a Svobodné vůle. určitě, vážně a srozumitelně
a že se dohodly o cclémjejínı obsahu, což stvrztıjı' svými podpisy.
prohlašuji, že

vzájemném projednání podle

si

jejich

12.

Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bezjakélıokoliv oınezení 7veřejněna
na webových strankach poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká nrizvu, sídla, účelu
poskytnuté dotace si výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě.
kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve
smyslu Zákona č. 101/Z000 Sb., O ochraně osobních údajù a 0 změně některých zákonů, ve zneni
pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má ınimojiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje
v této smlouvě obsažené.

13.

Doloìka platnosti pnívního úkonu dle
ve Znění pozdějších předpisů:

ust. §

41 Zákona

č.

128/2000

Sb.,

O obcích (obecní

Zřízení),

0 poskytnutí účelové neiııvestìčııí dotace rozhodlo Zastupitelstvu města Karviné svým
usnesením č. 114 ze dne 17.06.2019.
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S V ě d č e n
vc smyslu ust. § 85 písm. C) /,ăıkona číslo 128/2000 Sb., 0 obcích. v pluınćnı Znění
Schváleno usnesením Za.>nıpiIels[\'a rnćsta Karviné Č. 114 zu dne 174062019
V)ˇh‹\to\il; Magistrát města Kaıˇ\ˇiIıe'. Odbor šk0lSt\ı' a rozv
Datum: 19.06.2019 Podpis:
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