
Smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 
se sídlem: Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5 
zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou - starostou 
IČ: 00241687 '
bankovní spojení:

(dále jen „poskytovatel")

název: BA Sparta Praha z.s.
IČ: 26543656
se sídlem Kuncova 1617/3, Stodůlky 155 00, Praha 5
registrovaná u MČ Praha 13 pod reg .č. : 138 
Statutární zástupce: Jaromír Geršl 
Právní foíma: spolek
zaps.u: Městský soud v Praze ,spolkový rejstřík, oddíl L, vložka 12134
bankovní s* 
číslo účtu:
(dále jen „příjemce")

I.
1. Na základě žádosti příjemce a usnesení ZMČ č.UZ 0064/2019 ze dne 19.6.2019 poskytne 
poskytovatel příjemci dotaci (dále jen finanční příspěvek) na akci specifikovanou v žádosti 
příjemce ze dne: 3.4.2019, ve výši: 240 000 Kč slovy: dvěstěčtyřicettisíckorun, na období :
1.7.2019 do 1.7.2020

2. Finanční příspěvek bude použit na : odměny trenérů věnujících se sportovní přípravě 
npnižactva
podmínka použití: využití finančních prostředků dle žádosti příjemce ze dne 3.4.2019 • *
3. Poskytnutý finanční příspěvek může být použit výhradně na účelové položky uvedené v odst.2., 
blíže specifikované v žádosti příjemce o poskytnutí dotace, která je nedílnou součástí smlouvy.

4. Finanční příspěvek vyplatí poskytovatel příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to 
do 30 dnů po podpisu smlouvy. Platba bude mít VS: 2654365603

5. Poskytovatel má právo provádět průběžně kontrolu čerpání poskytnutého finančního příspěvku 
dle platných právních předpisů kdykoliv v průběhu jeho čerpání. Příjemce musí provedení takové 
kontroly umožnit.

6. Finanční příspěvek musí být vyčerpán a řádně vyúčtován nejpozději do: 31.7.2020 a 
v souladu s touto smlouvou.

to

II.
1. Příjemce tento finanční příspěvek přijímá a zavazuje se jej využít pouze k účelu uvedenému 
v čl. 1. odst. 2 a 3 této smlouvy'. Nevyužité prostředky se příjemce zavazuje vrátit poskytovateli na 
jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy bezodkladně, nejpozději však ke dni povinnosti předložení 
vyúčtováni. h



2. O využití finančního příspěvku musí příjemce písemně informovat poskytovatele formo 
vyúčtování. Vyúčtování musí být provedeno v souladu s touto smlouvou, a to ve lhůtě stanoveno 
v čl. I. odst. 6. této smlouvy.

III.
Poskytnutí finančního příspěvku je vázáno na splnění této rozvazovací podmínky ve smyslu § 548 
odst. 2. Občanského zákoníku. Neprokáže-li příjemce formou vyúčtování, že finanční příspěvek 
použil v souladu s podmínkami této smlouvy, jedná se o bezdůvodné obohacení na jeho straně ve 
smyslu § 2991, odst. 2. Občanského zákoníku a příjemce je povinen majetkový prospěch ve výši 
poskytnutého finančního příspěvku na základě zaslané výzvy, do 15 dnů po jejím doručení vrátit 
na účet MČ Prahy 13. nebo složit na pokladně ÚMČ v hotovosti.

IV.
1. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými právními předpisy.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovní 
spojení, sídla či adresy. Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je 
povinen zaslat poskytovateli informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a 
to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. 
U ostatních právnických osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické 
osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.
4. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v Centrálním registru smluv dle Zák.č. 340/2015 Sb.
6. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení ZMČ č. UZ 0064/2019 ze dne 19.6.2019
7. Tato smlouva má charakter veřejnoprávní smlouvy.

V Praze dne 27. 06. MB

poskytovatel

příloha: Žádost o finanční příspěvek

V Praze dne 1 6. 07. 2019

Po věcné stránce souhlasínr^^l

Po právní stránce scuhlaHHHH 

Po ekonomické stránce souhlasím



P13-17879/2019

Podáno: 03.04.2019

BA SPARTA PRAHA z.s. 
Kuncova 1617/3 
Praha 5
info@bQSparta.cz

Vážený pán
Ing. David Vodrážka
Starosta
Městská část Praha 13 
Stuneční nám. 2580/13
15800 Praha 13 V Praze 25.3.2019

Věc: Žádost o finanční podporu k zajištění dlouhodobě organizované sportovní přípravy a výchovy 
talentované mládeže

Vážený pane starosto,

Chtěli bychom Vám poděkovat, za dosavadní podporu, kterou jste našemu spolku v uplynulém období 
věnovali. Cíl, který jsme si stanovili na využití Vaší finanční podpory se dokonale naplnil. Zvýšili jsme 
počty sportujících dětí Vašeho regionu pod dohledem kvalitních a erudovaných trenérů. Chtěli 
bychom tento trend udržet a pochopitelně i navyšovat.

Proto si dovolujeme Vás požádat o opětovnou pomoc pro zlepšení naší práce ve Vaší městské části 
Praha 13. Náš spolek BA Sparta Praha působí ve Stodůlkách již přes 10 let, zabýváme se výchovou 
mladých basketbalistů a basketbalistek do 18.let, kteří skoro výhradně žijí ve Vaší městské části. 
Patříme mezi absolutní Špičku mezi basketbalovými mládežnickými kluby nejen v Praze ale i v 
ČR Jsme držiteli statutu Sportovní centrum mládeže ČR, toto centrum je jedním z osmi v celé 
republice. Důkazem je i několik Mistrovských titulů v různých věkových kategoriích dívek či 
chlapců.(již tři roky po sobě se naše dorostenky staly Mistryněmi ČR).
Každým rokem členky našeho spolku také reprezentují ČR v různých kategoriích na Mistrovstvích 
Evropy či Světa.

V letošním roce se v hale Kuncova odehrají dvě Mistrovství Republiky v kategorii žákyň a 
juniorek,kde se budeme snažit vzorně reprezentovat MČ Praha 13.

Největší podíl z naší členské základny cca 380 členů tvoří mládež do 15.let. V přípravkách, které 
provozujeme i na školách MČ P13 sdružujeme okolo 140 dětí do věku 12.let. V kategoriích 
minížactva a žactva pak cca 160 členů. I v těchto kategoriích patří náš spolek k nejlepším nejen v 
Praze, ale i v ČR, kde se pravidelně jako přeborníci Prahy účastníme Národních finále žactva ČR.

Naši činnost ve Vaší MČ bychom chtěli udržet na vysokém standardu. Cílem je aby se naše členská 
základna rozšířila a to nejen v počtu adolescentů,ale i v trenérsko-pedagogickém složení.V
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současně chvíli naši trenéři pracuj? na tréninkových jednotkách se skupinami děti přesahující číslo 
*20, což není z hlediska nácviku a organizace ideální stav. Basketbal je z hlediska*osvojení herních 
činností jednotlivce velice náročný sport, zejména u začínajících dětí se tak doporučuje co největší 
intenzifikace a počet ve skupině je tak ideální cca 12 dětí.l z tohoto je patrné, že zejména u 
kategorie přípravek a minižactva je potřeba větší počet trenérů.Většina našich stávajících trenérů 
svou činnost vykonávají dobrovolně bez nároku na honorář, protože většinu finančních prostředků 
vynakládáme za nájmy sportovišť. V přímé úměře,čím více dětí, tím více trenérů a to erudovaných, 
naráží na naši ekonomickou situaci jako příspěvkové organizace. Chtěli bychom Vás touto cestou 
požádat, zda by se v některých z kapitol MČ P13 nenašel příspěvek na činnost našeho spolku, ze 
kterého bychom mohli odměnit za práci s mládeží naše stávající i nově příchozí trenéry a 
pedagogické pracovníky aby naše činnost byla ještě efektivnější a MČ Praha 13 byla hrdá na to,že 
její prostředky slouží k takto úspěšnému projektu.

Žádáme Vás o finanční podporu ve výši 240.000,' Kč, která bude určena na odměnu dvou trenérů s 
licencí, věnujících se sportovní přípravě kategorie přípravka/minižactvo po dobu 12.měsíců s 
platností od 1.9.2019 do 31.8.2020.
(odměna obvyklá 10.000,-Kč/měsíc na trenéra).

Náš spolek se prací s mládeží věnuje celoročně, mimo školní rok organizujeme v letních měsících 
příměstské tábory zaměřené na míčové hry a basketbal a vícedenní basketbalové soustředění.

Pevně věříme, že naši žádost kladně podpoříte a pomůžete tak klub, který hrdě působí ve vaší MČ 
posunout ještě výš v žebříčku nej lepších basketbalových klubů v ČR a bude tak sloužit jako vzor pro 
ostatní kluby věnující se mládežnickému výkonnostnímu sportu.

S úctou a pozdravem

Jaromír Geršl
sekretář BA Sparta Praha z.s.
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