
Smlouva o poskytnutí dotace

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, zákonem ě. 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:
číslo účtu:
(dále jen

a

název: Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s.
IČ: 62941712
se sídlem: Přípotoční 300/12, Vršovice, 101 00 Praha
registrovaná u MČ Praha 13 pod reg .č.: 163
Statutární zástupce: Mgr. Vladimír Pirunčík
Právní forma: zapsaný spolek
zaps.u: Městský soud v Praze, spolkový rejstřík, oddíl L, vložka 6724
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce44)

I.
1. Na základě žádosti příjemce a usnesení ZMČ č.UZ 0101/2019 ze dne 11.12.2019 poskytne
poskytovatel příjemci dotaci (dále jen finanční příspěvek) na akci specifikovanou v žádosti
příjemce ze dne: 24.10.2019, ve výši: 70 000 Kč slovy: sedmdesáttisíc, na období : 11.12.2019
do 31.10.2020

2. Finanční příspěvek bude použit na : rozvoj sportovní činnosti dětí a mládeže působících na
území MČ Prahy 13
podmínka použití: využití finančních prostředků dle žádosti příjemce ze dne 24.10.2019

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: 6294171203

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: 30.11.2020 a to
v souladu s touto smlouvou.

II.
1. Příjemce tento finanční příspěvek přijímá a zavazuje se jej využít pouze k účelu uvedenému
v čl. I. 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
vyúčtování.



2. O využití finančního příspěvku musí příjemce písemně informovat poskytovatele formou
vyúčtování. Vyúčtování musí být provedeno v souladu s touto smlouvou, a to ve lhůtě stanovené
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 0101 /2019 ze dne 11.12.2019
7. Tato smlouva má charakter veřejnoprávní smlouvy.

1 6. 12. 2019
V Praze dne.......20$

poskytovatel příjemce

příloha: Žádost o finanční příspěvek

DOLOŽKA

V Praze dne:

Po věcné stránce souhlasím

Po právní stránce souhlasím

Po ekonomické stránce souhlasím



C&/0.

POLICEJNÍ VOL6J6RLOVV KLUB

OlYMP PRRHň Cizino
Přípotoční 500. 101 00 Praha 10

Policejní volejbalový klub Olymp Praha
Zastoupen Mgr. Vladimírem Pirunčíkem
prezidentem klubu
Přípotoční 300
101 00 Praha 10
IČO: 62941712
Č.ú.:

Vážený pan mc13es1227e41
Starosta MČ Prahy 13
Ing. David Vodrážka f-uano; 24.10.2oTg

Městská část Praha 13
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5

V Praze dne 22. října 2019

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci určenou k dlouhodobému pohybovému a
sociálnímu rozvoji dětí a mládeže z Prahy 13 ve volejbalovém klubu PVK Olymp Praha

Vážený pane starosto,

v úvodu naší žádosti dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši dlouholetou podporu a
spolupráci s PVK Olymp Praha při zajišťování sportovní činnosti dětí a mládeže na území
MČ Prahy 13.

Na základě naší dlouhodobé spolupráce se na Vás znovu obracíme se žádostí o finanční dotaci
na zajištění sportovní činnosti mládežnické části „Lužiny11našeho Policejního volejbalového
klubu Olymp Praha (dále jen PVK).

Jedná se o pravidelnou dlouhodobou celoroční činnost v oblasti sportu se zaměřením na
přípravu a výchovu volejbalových nadějí na území MČ Prahy 13. Místem výkonu činnosti
jsou tělocvičny FZŠ Brdičkova. Tato činnost je zde vyvíjena nepřetržitě již od roku 1991. Pod
vedením zkušených trenérů se postupně naši členové seznamují jednak se základy volejbalu,
rozvíjí svoje pohybové schopnosti a učí se komunikoval a vycházet jak se svými
spoluhráčkami, tak i s trenéry a ostatními lidmi, se kterými se během tréninků, soustředění i
utkání potkávají. V neposlední řadě jim ukazujeme cestu ke zdravému životnímu stylu a
sportovní prevencí držíme děti a mládež od užívání návykových látek.

PVK je svou právní formou zapsaným spolkem, který sdružuje v jednotlivých družstvech, dle
věkových kategorií: ženy, juniorky, kadelky, starší žákyně, mladší žákyně, přípravku a
předpřípravku, přibližně 250 členů s působností na území hlavního města Prahy. Dospělá část
spolu svedením klubu a mládežnická část „Vršovice11působí na území MČ Prahy 10. Druhá
mládežnická základna „Lužiny11působí na území MČ Prahy 13.



žákovského věku provedené ke dni 1. 9. 2019
Českým volejbalovým svazem bylo v rámci klubu nově vytvořeno družstvo kadetek
s působností v FZŠ Brdičkova na Lužinách. Družstvo je ve finanční i materiální věci zařazeno
do složky „Lužiny", hraje celostátní soutěž 1. ligu kadetek. Tento fakt má vliv na zvýšené
finanční nároky na provoz klubu.

V rámci soutěžního období pořádá PVK pravidelně v tělocvičnách FZŠ Brdičkova jak
srovnávací volejbalové turnaje řízené Pražským volejbalovým svazem jako mistrovská utkání
o Přeborníka Prahy, tak i celorepublikové volejbalové turnaje.

Družstva dívek z Lužin se pravidelně umisťují na předních místech svých soutěží: jak
pražských tak i celostátních. Ve všech soutěžích a na všech akcích šíří naše družstva jak
svými výkony, tak i vystupováním dobré jméno nejen klubu, ale i MČ Prahy 13.

Zajištění pravidelného tréninkového procesu pod vedením zkušených trenérů i zajištění
odpovídajících tréninkových podmínek a materiálního vybavení je spojeno se značnými
náklady, které však není PVK schopen ve všech směrech pokrýt.

Na základě výše uvedeného žádáme, Vaším prostřednictvím, Městskou část Prahu 13 o
poskytnutí dotace ve výši 70.000,- Kč určenou výhradně na rozvoj sportovní činnosti dětí a
mládeže působících na území MČ Prahy 13 v období 1.1.-31.12. 2020.

V souladu s transparentností Vám zasíláme rozpočet předpokládaného čerpání dotace (Příloha
1) a čestné prohlášení (Příloha 2), že dotace bude využita výhradně na rozvoj a podporu
mládeže, členů PVK působící na Praze 13.

Za kladné vyřízení žádosti o dotaci, Vám předem srdečně děkujeme.

S pozdravem

Mgr.
prezident klubu

Přílohy: č. 1 Rozpočet předpokládaného čerpání dotace
č. 2 Čestné prohlášeni
č. 3 Potvrzení o statutárním ornánu

Z důvodu posunu věkových kategorií hráček



POUC0NÍ VOlGBfllOVV KLUB

OLVWIP PRRHfi //Ivzxnu
Přípotoční 300, 101 00 Proho 10

V Praze dne 22. října 2019

Příloha č. 1 Rozpočet předpokládaného čerpání dotace

V rámci sestaveného rozpočtu PVK Olymp Praha - „Mládežnické složky Lužiny” na fiskální
rok 2020 předkládáme rozpočet předpokládaného čerpání dotace:

1) Úhrada za pronájem sportovišť v rámci předsezónního letního soustředění (srpen 2020)
ve sportovním areálu ZŠ Zákupy u České Lípy.
Předpoklad čerpání 5.000,- Kč

2) Úhrada za pronájem sportovišť a nákladů spojených s pořádáním mistrovských utkání
řízených PVS (Pražský přebor) a ČVS (Český pohár a Mistrovství ČR)
Předpoklad čerpání 15.000,- Kč

3) Úhrada nákladů spojených s účastí na mistrovských i nemistrovských utkáních a
soutěžích (ubytování, stravování, cestované, úhrada pohonných hmot atd.
Předpoklad čerpání 25.000,—Kč

4) Celoroční pronájem tréninkových prostor k zabezpečení sportovní činnosti
mládežnických složek.
Předpoklad čerpání přibližně 10.000,—Kč

5) Pořízení materiálního a tréninkového vybavení sloužícího pro účely sportovní přípravy
mládeže
Předpoklad čerpání 15.000,- Kč.

Celkem: 70 000 Kč

prezident klubu



POUC0NÍ VOL6JBRLOW HLUB ^__•
OlVArtP PRAHA /Ziizinu

Přípotoční 300. 101 00 Praho 10
V Praze dne 22. října 2019

PŘÍLOHA č. 2 Čestné prohlášení o účelu čerpání dotace

Prohlašujeme, že v případě udělení dotace budou finanční prostředky plynoucí z této dotace
využity pouze na rozvoj a podporu mládeže členů PVK Olymp Praha působící na území
Městské části Praha 13 v souladu s předloženým rozpočtem předpokládaného čerpání dotace.

WlnKu



POUC6JNÍ VOL08RIOVV KLUB

OLYMP PRUHU /71izrno
Pfípotoční 300, 101 00 Proho 10

V Praze dne 22. října 2019

V tPRILOIIA č. 3 Potvrzení o statutárním orgánu

Potvrzujeme, že Mgr. Vladimír Pirunčík, RČ 491216/216, bytem U Zámecké zdi 1239,
Hostivice, byl dne 11. prosince 2014 zvolen prezidentem Policejního volejbalového klubu
Olymp Praha na pětileté funkční období.

Tato volba byla uskutečněna dle platných stanov PVK Olymp Praha.

Za Výbor PVK Olymp Praha


