
Smlouva o poskytnutí dotace

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:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel14)
a

název: Sportovní klub Hala Lužiny z.s.
IČ:26547970
se sídlem: Bellušova 1877/68,155 00 Praha Stodůlky
registrovaná u MČ Praha 13 pod reg .č.: 113
Statutární zástupce: PaedDr. Jiří Olšiak
Právní forma: zapsaný spolek
zaps.u: Městský L, vložka 12226
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen

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: 18.11.2019, ve výši: 600 000 Kč slovy: šestsettisíckorun, na období :

11.12.2019 do 31.10.2020

2. Finanční příspěvek bude použit na : retoping palubové podlahy a podporu materiálně
technického vybavení Všesportovního oddílu
podmínka použití: využití finančních prostředků dle žádosti příjemce ze dne 18.11.2019

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: 2654797002

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.

16. 12. 2019
V Praze dne.......................... V Praze dne n 12.

poskytovatel příjemce

příloha: Žádost o finanční příspěvek

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.l31/2000Sb. v platném podmínky pro platnost právního úkonu v souladu

s usnesením ZMČ

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha

Po věcné stránce souhlasím

Po právní stránce souhlasím

Po ekonomické stránce



2580/13
158 00 Praha 5

V Praze dne 18.11.2019

Žádost o finanční podporu na rozvoj sportovních aktivit mládeže

Vážený pane starosto.

Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny má v současné době 603 členů, z toho je 590 členů
obyvateli městské části Praha 13 a věnuje všestranně zaměřenému cvičení děti od 2
do 14 let.

Tato aktivita vyžaduje, aby v jednotlivých cvičebních hodinách bylo zejména dostatek
kvalifikovaných cvičitelů a vhodné podmínky pro realizaci kvalitní výuky.

V hodinách rodičů a dětí cvičí 2 cvičitelky a při cvičení předškolníchdětí je potřeba
cvičitelů nejvíce - celkem cvičí 5 až 6 cvičitelů na jedné hodině je cca 25-30 dětí
(cvičení v malých skupinkách, časté střídání nářadí i náčiní z důvodu krátkodobé
pozornosti dětí, motivace..).

Cvičení nejmladšího žactva, kam je přihlášených cca
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/
Ing. David Vodrážka
Starosta
Městská část Praha 13
Sluneční náměstí

22 dětí, vedou 3-4 cvičitelky.
Rytmickou a moderní gymnastiku vede jedna cvičitelka (malý zrcadlový sál, počet
cvičenců cca 10 na každou hodinu). Všestranné cvičení žáků vedou 2 cvičitelky
(přihlášeno cca 15 žáků), orientační běh vedou 2 cvičitelky - přihlášeno 16 dětí.

Na přípravě a organizaci veřejně přístupných akcích např. Běh Prokopským údolím,
Festival volného času Prahy 13, pobyty v přírodě aj., na kterých bývá veliká účast dětí
i rodičů, se podílí nejen cvičitelé, ale snažíme se zapojovat i rodiče našich cvičenců.
Naše akce včetně festivalu volného času jsou velmi kladně hodnoceny širokou
veřejností, Asociací sportu pro všechny i MČ Praha 13.



/
i!

Dovoluji si Vás, vážený pane starosto, požádat o finanční podporu ve výši 600 000 Kč
na podporu materiálně technického vybavení našeho Všesportovního oddílu SK Hala
Lužiny, retoping palubové podlahy a prostředky na zajištění chodu oddílu. (Příloha č.
1).

Sportovní hala, která je prestižní sportovní adresou městské části Praha 13,
slouží především jako zázemí sportu pro děti, ale také pro kvalitní soutěže, jako
jsou volejbalová extraliga, 1. liga sálové kopané, mistrovství ČR v karate a
taneční soutěže.

Sportovní oddíly, které ve sportovní hale vykonávají svoji činnost, patří
k nejiepším oddílům v České republice, a tedy i v Praze a na městské části Praha
13.

V rámci trvalého rozvoje aktivit Všesportovního oddílu a dalších oddílů
plánujeme rozšíření aktivit o další disciplíny pro děti a mládež s perspektivou
nárůstů členské základny minimálně o 120 dětí.

Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny zavádí filozofii návratu k přírodě a ekologické
výchově dětí, podporu a rozvoj dlouhodobě organizované sportovní činnosti mládeže
registrované v našem oddílu se zaměřením na spolupráci se všemi školami v obvodu
městské části Prahy 13.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

předseda



Příloha č. 1

Rozpočet

Materiální vybavení Nezbytné materiální vybavení pro chod
oddílu

Lavičky - nákup a výměna nových laviček
Potřeby pro soustředění - zimní soustředění
pro děti Prahy 13 během jarních prázdnin - 140 000,00

nákup pomůcek pro výuku lyžování a
ostatních zimních sportů

Dovybavení velkého sportovního sálu a
tanečního sálu

Retoping palubové Vzhledem k velkému zatížení je podlaha na
podlahy některých místech poničená - nové 360 000,00

vytmelení, zbroušení a nátěr
Organizační a Organizační a technické zajištění sportovní
technické zajištění činnosti včetně odměn trenérů 100 000,00
sportovní činnosti

CELKEM 600 000,00
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