Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 0022/2019
který v souladu s ustanovením § 10 a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely tyto smluvní strany:

Město Znojmo
se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
IČO: 00293881
DIČ: CZ 00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
bankovní spojení:
jednající: Janem Groisem, MBA, starostou
(dále jen „Poskytovatel“)
a
ORLI ZNOJMO, s.r.o.
se sídlem: Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
IČO: 28341511
DIČ: CZ28341511
bankovní spojení:
jednající: Ing. Pavlem Oherou, jednatelem a Ing. Stanislavem Hahnem, jednatelem
(dále jen „Příjemce“)

Článek I.
Usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 15/2019 ze dne 18. 2. 2019 v bodě č. 544 odst. 2 b) byla
schválena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0022/2019. Na základě usnesení
Zastupitelstva města Znojma č. 39/2019 ze dne 2. 9. 2019 bod č. 1585 odst. 2 se mění text smlouvy
takto:
2.
Výše dotace a úhrada
Celková výše dotace činí 9.000.000 Kč (slovem devět milionů korun českých). Zdrojem krytí dotace je
v plné výši rozpočet Poskytovatele. Dotace bude Příjemci vyplacena ve splátkách na bankovní účet
Příjemce. První splátka ve výši 2.000.000 Kč (slovem dvamiliony korun českých) bude vyplacena do 30
dnů po podpisu této smlouvy. Další splátka bude vyplacena vždy ve výši 2.000.000 Kč (slovem
dvamiliony korun českých) po předložení vyúčtování poslední vyplacené splátky a po odsouhlasení
vyúčtování odborem školství, kultury a památkové péče. Poslední splátka bude vyplacena ve výši

1.000.000 Kč (slovem jeden milion korun českých) po předložení IV. dílčího vyúčtování předchozí
vyplacené splátky a po odsouhlasení vyúčtování odborem školství, kultury a památkové péče.
5.
Výdaje hrazené z dotace
Finanční prostředky dotace smí být použity pouze na provozní náklady Projektu a to v souladu
s uznatelnými náklady stanovenými dotačním programem. Uznatelné náklady:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

nájemné spojené s realizací sportovní činnosti,
náklady spojené s nákupem energií (např. el. energie, voda, plyn),
doprava a ubytování realizované v souvislosti s výkonem sportovní činnosti,
cestovné související s realizací sportovní činnosti (pouze spotřeba pohonných hmot na
základě předloženého cestovního příkazu a technického průkazu vozidla, za uznatelný
náklad se nepovažuje základní náhrada při použití vozidla příjemce nebo soukromého
vozidla zaměstnance příjemce, kapesné, úhrada taxi),
honoráře a odměny rozhodčích, sčitatelů, porotců a lékařského dozoru na akcích,
startovné a vklady do soutěží,
služby hráčů a trenérů (maximálně do výše 50 % z celkových nákladů na tyto služby),
služby trenérů dětí a mládeže,
náklady spojené se soustředěním dětí a mládeže v tuzemsku a na Slovensku
(ubytování, doprava, nájem prostor),
náklady spojené s propagací (např. webové stránky, grafické návrhy, tisk a jiné služby
bezprostředně související s propagací sportovní činnosti, maximálně do výše 10 %
z celkových nákladů na propagaci),
náklady na nákup sportovního materiálu a pomůcek souvisejících s danou sportovní
činností; včetně drobných věcných cen pro děti a mládež.

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.
V případě, že je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty a u výdajů hrazených z prostředků
dotace je oprávněn k odpočtu daně na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být z prostředků dotace hrazena daň z přidané
hodnoty.
Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje hrazené z dotace finanční prostředky jiných veřejných
rozpočtů.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Poskytovatel obdrží dva výtisky, Příjemce
obdrží jeden výtisk.
4. Dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Znojma usnesením č. 39/2019 ze dne 2.9.2019
v bodě č.1685/1.
5. Příjemce je srozuměn s tím a bere na vědomí, že poskytovatel je povinným subjektem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a že tato
smlouva s ohledem na ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o registru smluv podléhá
uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel se tímto zavazuje smlouvu a její případné dodatky
řádně zveřejnit dle zákona o registru smluv a příjemci do 15 dnů od zveřejnění doručit
prostřednictvím e-mailu potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Ve Znojmě dne 9.9.2019

Ve Znojmě dne 12.9.2019

Za ORLI ZNOJMO, s.r.o.

Město Znojmo

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Pavel Ohera

Jméno: Jan Grois, MBA

Funkce: jednatel

Funkce: starosta

Ve Znojmě dne
Za ORLI ZNOJMO, s.r.o.

___________________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Stanislav Hahn
Funkce: jednatel

