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     D O D A T E K  Č. 3 

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 3013/2017/ŠaS o poskytnutí účelové dotace                      
z rozpočtu statutárního města Ostravy 

  I. 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  

zastoupeno:                  náměstkyní primátora Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D. 

IČO:     00845451 

DIČ:    CZ00845451   (je plátcem DPH) 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., okresní pobočka Ostrava 

   číslo účtu: 27-1649297309/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2600 

Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava-Zábřeh  

zastoupena:                   předsedou představenstva Mgr. Kamilem Vrublem 

                                      a místopředsedou představenstva Ing. Jaroslavem Kovářem 

IČO:               25911368 

DIČ:   CZ25911368  (plátce DPH) 

bankovní spojení:   

číslo účtu:  

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají v souladu s článkem VIII. odst. 5 veřejnoprávní smlouvy ev. č. 3013/2017/ŠaS o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy (dále jen „Smlouva“) ze dne  6.10.2017, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018 a dodatku č. 2 ze dne 16.10.2018,  tento dodatek č. 3 k citované 

smlouvě. 

   II. 

 

1. Čl. III. Účel dotace se mění a nově zní: 

 

„Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci účelovou dotaci na náklady spojené s realizací 

projektu v souladu s předloženou žádostí  (dále také „předložený projekt“): 

Název projektu: Stavební úpravy Městského stadionu                                                       

  

Příjemce je povinen použít dotaci v souladu s účelem této smlouvy a předloženým projektem k úhradě 

uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace dle tohoto článku této 

smlouvy, a to pouze na úhradu následujících investičních nákladů: 
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a) realizace akce „Rozšíření skyboxů hlediště západní tribuny Městského stadionu“ včetně inženýrské 

činnosti, autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora BOZP,  

 

b) realizace akce „Dovybavení občerstvovacích zařízení u tribun B, C a D Městského stadionu“ včetně 

inženýrské činnosti, autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora BOZP. 

 

Příjemce je povinen použít dotaci v souladu s účelem této smlouvy a předloženým projektem k úhradě 

uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace dle tohoto článku této 

smlouvy, a to pouze na úhradu následujících neinvestičních nákladů: 

 

a) pořízení drobného hmotného majetku a zaškolení obsluhy v rámci akcí  „Rozšíření skyboxů hlediště 

západní tribuny Městského stadionu“ a „Dovybavení občerstvovacích zařízení u tribun B, C a D 

Městského stadionu“. 

 

 

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: 31.1.2019.“ 

 

2. V čl. IV. Výše dotace se mění znění první věty a nově zní: 

 

„Dotace se příjemci poskytuje v maximální výši 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun 

českých)“, z toho investiční část dotace činí max. 15 157 768,- Kč (slovy: patnáct milionů sto padesát 

sedm tisíc sedm set šedesát osm korun českých) a neinvestiční část dotace činí 2 842 232,- Kč (slovy: 

dva miliony osm set čtyřicet dva tisíc dvě stě třicet dvě koruny české).“ 

 

                                               

 

                                                                                   III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. 

 

 

         IV. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tři vyhotovení si ponechá poskytovatel, jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením 

č. 0148/ZM1822/3 ze dne 30.1.2019. 
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V Ostravě dne: ………………      V Ostravě dne: ………………………  

 

 

 

 

Za poskytovatele:     Za příjemce: 

 

 

 

 

_________________________________  ______________________________ 

       Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.                                     VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

     náměstkyně primátora                                                         Mgr. Kamil Vrubl                                                                                                                                 

předseda představenstva 

     

 

 

                                                                                            ______________________________ 

                                                                                                   VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

                                                                                                      Ing. Jaroslav Kovář                                                                                                                            

místopředseda představenstva 

     

 

 

  


