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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace
č. 01-2019002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Město Hranice
se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
č.ú. 1320831/0100
(dále jen poskytovatel)

a

SK Hranice, z.s.
se sídlem Žáčkova 1442, 753 01 Hranice

IČO: 49558218
č.ú.: 232963850/0300
(dále jen příjemce)

Článek 1
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové finanční dotace příjemci (dále
jen dotace) ve výši 2.240.000 Kč, slovy: dvamilionydvěstačtyřicettisíc, na účel: zajištění
správy a údržby sportovního areálu SK Hranice, Žáčkova ulice v Hranicích, na dobu od
01. 01. – 31. 12. 2019.

2. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo města Hranic usnesením 46/2018 – ZM 3 ze dne
20. 12. 2018.

Článek 2
Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje uvolnit finanční prostředky v rozsahu stanoveném čl. 1 odst. 1
nejpozději do sedmi pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním bankovním převodem na běžný účet příjemce,

3. Příjemce je povinen vést dotaci na samostatném účtu.
4. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat využití dotace.

Článek 3
Práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje využívat dotaci v souladu s touto smlouvou a pouze
k účelu v ní uvedeném.

2. Příjemce se zavazuje využívat dotaci na zajištění správy a údržby sportovního areálu SK
Hranice, Žáčkova ul., umístěného na:

- pozemek parc.č. 2291/7 a 2291/18 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, k.ú.
Hranice včetně staveb nacházejících se na tomto pozemku (travnatá plocha, umělé
travnaté hřiště, dřevěno-kovová tribuna, stožáry veřejného osvětlení),

- pozemek parc. č. 2291/2 – ostatní plocha – sportoviště, k.ú. Hranice včetně stavby
tréninkového travnatého hřiště,

- část pozemku parc. č. 2248/1 – trvalý travní porost, k.ú. Hranice včetně stavby (vrhačský
sektor),
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- pozemek parc.č.2562/1, 2562/2, st. 1629 a 1630 a 2249/34 – ostatní plocha, sportoviště a 
jiná plocha, vše k.ú. Hranice včetně staveb nacházejících se na tomto pozemku (travnatá 
plocha, atletická dráha s umělým povrchem, výškařský a dálkařský sektor, severní tribuna 
ke stání, travnaté fotbalové hřiště, čerpací stanice užitkové cody Bečva, vrt HV1, vstupní 
část stadionu pokladny), 

- pozemek parc. č. 2562/4, 2562/5, 2562/6 - ostatní plocha, sportoviště, k.ú. Hranice včetně 
staveb nacházejících se na tomto pozemku (zpevněná plocha u tribuny, travnatá plocha, 
příjezd ke garážím), 

- pozemek parc.č. 3163, st.3164 – zastavěná plocha – nádvoří, k.ú. Hranice včetně stavby 
– objekt montované haly (garáže), 

- pozemek parc.č.st.1628/1, st.1682/2, st.1628/3 – zastavěná plocha – nádvoří, k.ú. 
Hranice včetně stavby na pozemku -  tribuna – zděná budova, 

- pozemek parc. č. 2562/11, 2562/12, 2562/13, 2562/14, 2562/15, 2562/116, 2562/17 – 
ostatní plocha – sportoviště, k.ú. Hranice včetně staveb – ostatní plocha a atletická dráha 
s umělým povrchem. 

 
3. Příjemce se zavazuje využívat dotaci na správu a údržbu sportovního areálu SK Hranice, 

Žáčkova ul. v Hranicích, a to zejména na: 
- zajištění úprav a údržby na tribunách, ochozech, oplocení a budově, 
- plošný úklid a zajištění dodržování hygienických pravidel areálu, 
- údržbu osvětlení, vodoinstalace, plynového rozvodu včetně topení, hasících zařízení 

atp. včetně revizí, 
- pravidelnou intenzivní údržbu hracích trávníkových ploch sečením, hnojením, 

zavlažováním a provzdušňováním, 
- pravidelnou intenzivní údržbu ploch s umělým povrchem (fotbalové hřiště, atletická 

dráha včetně jednotlivých atletických sektorů), 
- přípravu plochy před sportovním utkáním, srovnání plochy po sportovním utkání, 

odborné ošetření trávníku, 
- opravu a údržbu sportovního a ostatního mobiliáře a vybavení areálu, 
- praní dresů a vedení jejich evidence ve skladu, 
- úhradu energií, 
- úklidovou službu místností kanceláře, chodeb a schůzových místností, 
- úhradu mezd pracovníků zajišťujících správu a údržbu, 
- pojištění areálu. 
 

4. Příjemce se zavazuje realizovat předmět smlouvy v termínu do 31. 12. 2019. 
5. Příjemce je povinen: 

- dbát o řádný a bezporuchový chod zařízení, 
- zajistit bezpečný stav staveb a vybavení areálu, 
- zajistit kontrolní činnosti, odstraňování závad na úseku bezpečnosti práce a požární 

ochrany, 
- vést evidenci spotřeby el. energie, spotřeby plynu, pitné a užitkové vody a tuto 

vyhodnocovat, 
- umožnit užívání výše uvedeného areálu SK Hranice základním školám na území 

města Hranic v rámci základní tělesné výchovy, 
- umožnit realizaci dalších sportovních a kulturních akcí pořádaných Městem Hranice 

a občanskými sdruženími s působností na území města Hranic,  
- příjemce příspěvku se zavazuje realizovat správu a údržbu prostřednictvím 

právnických či fyzických osob s patřičnou kvalifikací. 
6. Příjemce je povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději  

do 31. 01. 2020, a to v písemné podobě:  
- stručnou závěrečnou hodnotící zprávu včetně průběhu provedených prací  

a zhodnocení technického stavu sportovního areálu, 
- fotokopie účetních dokladů. 
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7. Nebude-li dotace přidělená příjemci plně vyčerpána pro účel stanovený ve smlouvě, 
zavazuje se příjemce převést nevyčerpanou dotaci nejpozději do 31. 1. 2020 zpět na účet 
poskytovatele uvedeným v záhlaví této smlouvy. 

8. Přede dnem, do kterého má být poskytovateli předloženo vyúčtování, tj. do 31. 1. 2020, 
může příjemce doručit poskytovateli písemné prohlášení, že smlouvě nedostojí. To má za 
následek zrušení povinností vyplývajících pro něj ze smlouvy od počátku smluvního vztahu 
a vznik povinnosti vrátit neprodleně poskytovateli dotaci, kterou přijal. Zároveň mu vzniká 
povinnost zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob, v platném znění, a to za dobu ode dne, kdy dotaci přijal do 
dne, kdy ji poukázal zpět poskytovateli.  

9. Příjemce dotace se zavazuje předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či 
před zrušením příjemce likvidací peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část 
dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS - číslo smlouvy s 
písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení práv 
poskytovatele SK Hranice. 

 
 

Článek 4 
Kontrolní ustanovení 

1. Příjemce souhlasí s kontrolním působením Městského úřadu Hranice, kterému je příjemce 
povinen umožnit provedení kontroly prací a dodávek, na které byla poskytnuta dotace a dále 
je mu povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti předložit originály všech účetních dokladů 
týkajících se dané dotace. 

 
 

Článek 5 
Odstoupení od smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže: 
a) příjemce závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
b) účelová dotace poskytnutá na základě této smlouvy byla použita v rozporu  

s účelem, který vymezuje tato smlouva. 
2. Příjemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu poskytovatel neposkytne dotaci dle 

čl. 1 a 2 této smlouvy. 
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením důvodu a doručeno druhé 

smluvní straně. 
4. V případě odstoupení od smlouvy poskytovatelem z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 1  

po poukázání dotace na účet příjemce, je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci v plné 
výši a zaplatit úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v 
platném znění, a to za dobu ode dne, kdy dotaci přijal, do dne, kdy ji poukázal zpět 
poskytovateli. 

 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

1. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic 62/2019 – ZM 4 
ze dne 7. 2. 2019.  

2. Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. 
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4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
5. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví 

zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.  
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

6. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a 
následujícími. 

 
 
V Hranicích dne                                      V Hranicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
    Jiří Kudláček, starosta                    Daniel Vitonský, předseda 


