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SMIDUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

*

n rozpočtu stntutárního měslu Karviné uzavřená dle ust. w „ 10n odst. H zákona

ŠŠNŠ č. 250/2000 Sb., rozpočlových pravid |ec|l územních
r0zpočlň

Smluvní strnny

slamtn' rni městn Karvinň

ss sídlem: Fryšte'nská 72/1, 733 24 KarvinávFryštát

zastoupeno: hlg. Janem Wolfem, primátorem mčsta

k podpísu sm1ouvy oprávněn: lng. Mznina Šrámková, MPA vedoucí 0dboru šknlsrví n

rozvoj e Magistrálu měsla Karviné, na LákIadě pověření ze dne

02.01 .2019

00297534
lC:_
D]C : CZnO297534

čís]n účlu- vedený m

(dáie jen ..posky10va!el“)

a

Městs ký fotbalový klub Karvíná, z.s.

Zapsán ve spolknvém rejstříku vedeném m Krajského soudu v 0stravě oddů L, vlnžka 583 7

zastoupen: hg. Janem Wo1fem. předsedou správní rady

sc
sídlem: Sportovní 898/4, 735 06 Karviná—N ové Městn

IF: 266 1 8320

DlČ: CZ266l 832O

čísl0 účtu: vedený u

(dále jen ..přijemce'Ú

Il. 7Ákladní usnnovcní

l. Účelová invesúční dmace pnskytnutá podlc tém smIouvy je veřejnou finanční podpurou

ve smys1u záknna č. 320/200 ] Sb.. o Finanční kommIe ve veřejné správě m o změně něk\erých

zákonú (dále jen „Lák0n o Finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisú, se všemi právními

dúsIedky s Iím spojenými.

2. Tato sm |nuva je veřej noprávni smlnuvnu u2avřenou dle š iOa odsl. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočmvých pravid1ech úzcmních rozpočlů, ve znění pozdějších předpisú (dále _jen .,zákon

č. 250/2000 Sb.“).

3, Sm1uvm' že vzmh loum smlouvou zaloŽen na 7ákIadě usnesenistrany prohlašují, právní založený je

š Zastupite1stva měsla Kaniíne' č, ZZ ze dne lO.l2.20I8, kdy bylo schválenn spo1uňnancovám'
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projektu „Výměna umělého trávni'I(u"' v rámči dotačni ho \itulu Ministerstva školství, inla'deže a

BB 5]0 materiálně technické 20l7 ažtělovýchovy Prográm Podpora základny sportu 2024,

Podprogram
I33D 53| Podpora materiáIně teehnické Základny sportu ÚSC. SK a TJ, ve výši Kč

l.700.000.-- (slovy: ledenmiIión=edmset1i<íc lmrim českých).

4. Účelem této smlouvy je spo1ufinaneování proj cktu ,.Výinčna umčlého trávníku“ v rámei něhož

dojde ná hřišti s umělým travnatým povrchem nacházej ícim $ na pozemku parc. č. 594/2Š

v katastrálním území Ráj (pozemek je ve vlastnictví stalutárního města Karviné) k odstranění iii

zlí kvidnváni
stávajíciho

uměIého návníku a jeho nahrazení novým umělým trdvníkem.

5. Neoprávněné použití nebn zadržení finančních prostředků poskymutých jako doIaco "d patřících

poskywvateli je porušením rozpočtové,
kázně ve smyslu ust. ě 22 záknna č. 250/2000 Sh.

lll. Předmčt smlouvy

Poskytovatel sc touw smlouvou zavazuje poskytnout podle
dá|e

sjed naných podmínek příjemci

úče|nvmi investiční dotaoi ii příjemce se zovazuje dotaci přijmout a uŽít v souladu s jejím účelovým

určením a za podmínek stanovených touto smIouvou.

IV. Účelové určení u výše dotacc

l. Poskytovatel pod|e \e'to sm|ouvy poskytne ze sve'ho rozpočtu příjemci účelovou inveqtiční dotaei

v celkové výší:

Kč l .700 000,-- (slovy: .lcdenmiliónsedmsetlisíe konm českých).

2. Příjemceje povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s rea lí zací projektu „Výměna

uměléhn trávníku“ v rámei něhož dojde na hřišti s umělým lravnatým povrchem nacházejícim se na

pozemku parc. č. 594/25 v katastrálním územi Ráj (pozemek je ve vla<tnictví <tamlámíhn měsizi

k odstraněni m 7likvidnva'ní uměléhn lrávnílm nahra7eníKarviné) stávaj icího a jeho novým umělým

V. Závazky smluvních stran

1. Poskytovatel poskytne přijemci dntaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce

uvedenéhn v čl. lélo smlouw ve lhůIě do 21 dnů p0 nabylí účin nosri tém smlnuvy.

2. Příjemce je povinen:

a) použn poskym utou dotaci pouze v snuladu sjejím účelovým určeni m uvedeným

v čl lV této smlouvy ii na úhradu ' .ů vydaj clle čl IV télo smlouvy,

b) předložit poskytovateIi ve lhůlě do 30.06.202O zavčrečné vyúčlováni poskylnuté dotace.

Závěrečné Se za dnem kvyúčtováni považuje před ložené poskytovatelí jeho přcdání přepravě

provozovate |i poštovnich služeh neho podáním na podatelnč Magístrátu mčsta Karvinó.

c) vráIit nevyčerpane' finanční prostředky poskytnuté dotace. jsou—li vyšší než Kč lO,--„ zpěr

na účet poskywvatele uvedený v čl. l. této smlouvy iiej pozděj í do 7 kalendářnich dnů

ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem

vrácení finančních dolace na účet dennevyčerpaných prostředků zpět poskytovatele je jejich

odepsání z účtu příjemce,

d) nepřevést pnskymumu doraci na jiný právní subjekt.

3. Další práva ii aninnoS\i sinluvnícli stran neupravené v \éto smlouvě Se řídí Zásadami pm

poskytování dotací Z rozpočm smtutámÍho města Karviné schválenými Zasmpilelslvein měsla

Karviné dne 6. 11. 2015.
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4. Příjemce se zaVazuje dndržet tyto podmínky souvísející S účeIem., na nějž byla
dntace

poskytnuta:

a) řídít se při vyúčtování poskytnuté mmm mqu smlouvouv Zásadamí a právn ímí předpisy„

b) dn=áhnnut stanovenéhn účelu nejpozději do 30.062020,

c) umožnit poskylovateli v souladu se 7áknn em n f'manční knntmle řádné
provedení průběžné

a násIedné kontroly hospmiaření s veřejnými prostředky z poskylnulé dotace, jejich použití dle

účelového určení slanoveného touto smIouvou. provedení k0nlroly faklické real iznce č innosli

na místě m přcd |ožit pří
knntrnle všechny potřcbné účetní

ajíné doklady.
KnntmIa na místě hude

dle pokynu poskytnvatele provedcna v sídIe příjemcc, neb0 v sícHe poskytovate1c,

d) při peněžních operacích
d|e této smlouvy převádě\ peněžní prosLředky na účet posknovatele

uvedený v čI. télo smI0uvy a při lěchm peněžních operacích vždy uváděl variabilní symbol.

c) neprodlené, nejpozději však dn 7 kalendářních dnú, in fnrmnvat poskytovatele o všech měnách

souvisejících s čerpán ím poskytnuté dotace, či identífikačními údaji příjemce.
V

případe zmény

účtu
je příjemce povinen

rovněž doln7it vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smIouvy neho

potvrzením peněžního ústavu. Z dúvndu změn identit'ikačních údajů squvníeh stran není nutně

uzavírat ke smlouvč dodatek,

O neprodleně. nejpozději
však do 7 kalendářních dnů. písemně informovai poskytovateIe, a \O

Odhor škoIství u rozvoje, Mágistrátu města Karviné vlastní přeměné neho zrušeni s Iikvidaci,

v případě přeměny o tom. na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD

l. ,.Uznatelným nákladem“je nákIad, který spIňuje všechny niže uvedene' podmínky:

a) v7níkl byl příjemcem uhrazen v ohdobí od 17.06.20l9 do 30.06.2020.

b) hyl vyna1ož/en v snul adu s úče|ovým určením dle č|. IV této sm Iouvy a nstatn ími podmínkami

tétn smlouvy.

2. Daň z přidané hodnoty vztahuj ici Se k uznatelným nák Iadům je uznatelnýrn nákladem, pokud

příjemce není pIá!cem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

3. nstatní Za neuznatelne'Všechny náklady vynaložené příjemeem jsou považovány nák1ady

Vl I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Smluvní strany herou na sehe práva h povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by ine7í

nimi vzníkly 5P0Ty o tčchto práveeh povinnostech, budou řešeny přednostné vzájemnou dohodou

smluvníeh stran.

2. Příjemce prohlašuje. že aa před podpisem této smlouvy seznámil Sc 7A'sadam i.

3. Poskytovate1 si vyhrazuje právo odstoupit od těto smlouvy v přípádě, že příjemce:

a) za účelem puskymutí dntace nebo v snuvi sl nsli sjejím vyúčtován ím či prováděním kontro Iy

sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúpIné úduje_ které jsou způsobilé uvést j€j v omy1,

b) nepředloží poskytovate1i ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v sou1adu s touto

smlouvou,

c) použije dotaei kjinému úče1u, než je uvedeno v čl lV. této sm louvy,

d) n evriítí poskytovateli nevyčerpanc' Finanční prostředky z poskytnuté dotace v snuladu

s tétoujednáním smlouvy,
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e) neumozní řádné provedenl kontroly dle zákona č. 220/200| Sb., o ňnzmční kontrolc ve veřejné

správě a o změně některých zákonů (zákon o tinanční kontrole), ve znění
pozděj šich předpisů,

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce poví nen poskytnutou dotací v plné

výši vrátit zpěl na účet poskytovatele uvedený v čI. této smlouVy„ nestanoví-li poskytovatel jinak.

4. n této hndou squvní řešit
Případne' změny dopIňky smlouvy strany pisemnými, vzestupnč

číslovany'mí dodatky k této smlouvě, které hudnn vyslovně m dodatky této sm1ouvy označeny.

5. Tato sm lnuva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s p1atností originál u, přičemŽ každá

m smluvních stran obdňí POjednom vyhotoveni.

ó. Strany smlouvy 5c dohodly na tom. že tato sm|onva je uzavřena okam2ikem podpisu nhnu

smluvních stran. přičemž rozhodujícije datum pozdějšího podpisu.

7. Poskytovatel je povinným subjektem d|e zákona č. 340/20 l 5 Sb.: o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany se dehodIy, že povinnosti d|e tnhntn zákona v souvislosti s uveřejněnim sm1ouvy

zajistí poskytovateL

8. Smluvní s\rany souh1así s uveřejněním v registru smluv dle záknna ů 340/20l 5 Sb., 0 regisIru

v znčm'.squv: p|ame'm

9. Squvní strany souh|asi tím, že v regislru sm[uv bude zveřejněn ceIý rozsah smlouvy, m m dnbu

neurčitou.

lO. SmIouva nnbývá účinnnsti dnem
7veřej nění v registru

smluv.

11. Squvni strany shndně prohlašují, že si sm Inuvu přcd jejím podpísem přečetly, že byla uzavřena
po

vzájemnem projednání podlc jej ich pravé a svobodné vůle. určitě, váýně a smzumilelně

n že se doh0dly o cc|émjejím 0bsahu, což stvrzuj í svými podpisy

lZ. Smluvní strany tímto souhlasí s !ím, k tato smlnuva m ůže W he7 jakéhokoliv nm ezení zveřejněna

na webových stránkách poskytovate1e. Souhlas se zveřejněním se tyká názvu, sídla účclu

poskytnuté dotace a vy'še poskytnule' dntace případných nsnhn ích údajů uvedených v této smlouvě,

kdy je mmm odstavec smluvními stranami brán jaku souhIas se zpracováním osobních údajů ve

smyslu zákona č. | 01/2000 Sb., o ochraně osobních údajů m o změně některych zákonů ve 7nění

pozdéj ších předpisů, a tcdy poskytovatel má mimojiné právo uchnvával a zveřejňovat osobní údajc

v tétn <mlnuvě nh<ažené

13. Dnlnžka platnosti právn iho úkonu dle ust. ě 4l zákona č. lZ8/2000 Sb., o 0bcích (obecní zřízení).

ve znění p(mdějších předpisů:

poskytnu“ účehwé neinvestiční dotace rozhodlo Zasm pitelstvn měsla Karviné svým

usnesením č. 114 aa dnc 17.06.2019.

iné dne DŠQ?'LO/|“l V Karvinč dne 0507/L0'lfl
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za za příjemce

Ing. Marlina MPA lng Jan WW

vednucí Odbnru šknlství u r0:vaje předA eda správní rady

Magismítu měsla Karviná
Méc/ské/wjmbulovéhn kluhu Karviná, z.s.
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ve smysl u ust. š 85 písm. c> zákona číslo lZ8/2000 Sb., O obcích, V platném znění,

schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. ll4 ze dne 17.06201 9

Vyhotovi l: Magistrát mčsta Karvine'. Odhor školství a rozvoje,

Datum' MMM 20]9 Podpis:
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