
Veřejnoprávnísmlouva

č. 2021001043

o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu

uzavíraná dle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů"") ve spojem s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řáď"),
(dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany:

1. Statutární město České Budějovice
IČO: 00244732, se sídlem náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice, PSČ 370 92
zastoupené: Ing. Viktorem Vojtkem, PhD., náměstkemprimátora, na základěplné moci ze dne

16. 11. 2018, č.j. KP-PO/856/2018/EPM/144
kontaktní osoba ve věcech vyúčtování (administrátor: Jana Stluková)
bankovní spojení:

(dále jen „Poskytovatel44)

2. FBC Štíři České Budějovice, z.s.
IČO: 27000311, se sídlem Riegrova 2670/20A, České Budějovice, PSČ 370 01
zastoupený: Ing. Jiřím Kratochvílem, prezidentem
bankovní spojení:
(dále jen „Příjemce44)

ČLI
Úvodní ustanovení

1) Tato Smlouva je uzavírána na základě žádosti Příjemce obdržené Poskytovatelem dne
3.5.2021, a to za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Poskytovatele na kofinancování
projektu Příjemce specifikovaného touto Smlouvou, ve výši a za podmínek stanovených
příslušnými právními předpisy a touto Smlouvou.

2) O poskytnutí dotace podle této Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města České Budějovice
svým usnesením č. 92/2021 ze dne 14. 6. 2021.

3) Povinnosti Příjemce a jiné podmínky poskytnutí dotace stanovené touto Smlouvou
nevyplývající přímo ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů si smluvní
strany ujednávají jako podmínky ve smyslu § 10a odst. 5 písm. i) tohoto zákona. Příjemce
bere na vědomí, že v případě porušení těchto podmínek se vystavuje možnému postihu dle
čl. VI nebo ukončení Smlouvy dle čl. VII.

ČI. II
Účel dotace a doba realizace účelu dotace

1) Dotace podle této Smlouvy je poskytována výlučně za účelem kofinancování projektu:
Výstavba dětského hřiště na části pozemku p.č. 608/1 v k.ú. České Budějovice 5

1



V souladu s výše uvedeným jsou uznatelnými náklady projektu:
Náklady na výstavbu dětského hřiště na části pozemku p.č. 608/1 v k.ú. České Budějovice
5 včetně prací s tím spojených dle rozsahu uvedeného v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí této Smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje, že poskytnutou dotaci použije pouze v souladu s výše uvedeným
účelem dotace a pouze v souladu s uvedenými uznatelnými náklady. V opačném případě
se příjemce vystavuje možnému postihu dle čl. VI.

3) Dobou, v níž má být dosaženo účelu dotace podle této Smlouvy, se rozumí nejzazší den
realizace projektu specifikovaného v odst. 1, tj. den 1. 4. 2022.

Čl. III
Výše dotace a platební podmínky

1) Dotaci podle této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout v celkové výši
1.032.000 Kč, a to bezhotovostním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této
Smlouvy. Příjemce dotaci ve výši dle předchozí věty v plném rozsahu za podmínek
stanovených touto Smlouvou a bez výhrad přijímá.
Příjemce se podpisem Smlouvy zavazuje, že všechny finanční toky (bezhotovostní
a hotovostní operace), vztahující se k projektu, budou provedeny prostřednictvím peněžních
účtů, jejichž je Příjemce majitelem, neurčí-li Poskytovatel (Administrátor) jinak.

2) Dotace podle předchozího odstavce bude Poskytovatelem poskytnuta v jediné splátce
splatné ve lhůtě 30 dní.

3) Výše dotace sjednaná v odst. 1 je maximální a nemůže být překročena.

ČI. IV
Vyúčtování dotace

1) Příjemce je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování dotace, a to na předepsaném
formuláři ve lhůtě 30 dní ode dne naplnění účelu dotace dle čl. II odst. 3. Vyúčtování
provede Příjemce formou soupisu relevantních dokladů o uskutečněných výdajích
a případných příjmech s uvedením výše částky a účelu platby jednotlivých dokladů
na předepsaném formuláři. Jako přílohy k vyúčtování budou předloženy:

- kopie průkazných dokladů o nabytí (předávací protokoly, smlouvy);
kopie průkazných účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb. a průkazných
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění;
průkazné kopie výpisů z účtu a pokladních dokladů, deklarující všechny
provedené platby;

- v případě dotace vyšší než 200 tis. Kč může Příjemce doložit také soupisy
účetních dokladů formou výpisů z účetních deníků.

V odůvodněném případě si Poskytovatel může vyžádat předložení originálů těchto dokladů
k nahlédnutí. V případě, že doklady předložené Příjemcem nebudou splňovat náležitosti
dle požadavků Smlouvy a právních předpisů, je Poskytovatel oprávněn tyto doklady jako
neprůkazné z vyúčtování vyloučit.

2) Byla-li ujednána minimální výše spolufinancování projektu ze strany Příjemce, nesmí být
výše tohoto spolufinancování v předloženém vyúčtování nižší, než minimální výše
spolufinancování ujednaná Smlouvou. Není-li podmínka podle předchozí věty dodržena,
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je Příjemce povinen ve lhůtě dle následujícího odstavce vrátit poměrnou část přijaté dotace
tak, aby tato podmínka byla naplněna.

3) Pokud Příjemce využije na kofmancování projektu podle této Smlouvy, resp. na naplnění
účelu dotace podle této Smlouvy, pouze část z přijaté dotace, je povinen nevyužitou část
dotace vrátit Poskytovateli, a to ve lhůtě 60 dní ode dne uvedeného v čl. II odst. 3.

4) V případě, že projekt, na jehož kofinancování je dotace poskytována, se neuskuteční,
resp. účel, za nímž byla dotace podle této Smlouvy poskytnuta, se nenaplní, a to
i bez zavinění na straně Příjemce, je Příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet
Poskytovatele ve lhůtě pro podání vyúčtování dle odst. 1, nebo došlo-li z tohoto důvodu k
ukončení Smlouvy, ve lhůtě dle čl. VII odst. 5. Povinnost podle předchozí větymáPříjemce
bez ohledu na důvody, pro které nebyl projekt uskutečněn, resp. pro které nebyl účel dotace
podle této Smlouvy naplněn. Předchozí věty platí obdobně i v případech, že projekt byl
sice uskutečněn, avšak stalo se tak v rozsahu podstatným způsobem neodpovídajícím
rozsahu popsanému v této Smlouvě a žádosti Příjemce, v důsledku čehož nemohl být
naplněn účel dotace dle čl. II.

5) V případě jakýchkoliv nedostatků ve vyúčtování dotace ve smyslu ustanovení odst. 1

administrátor písemně vyzve Příjemce k nápravě. Součástí výzvy je lhůta k nápravě
a specifikace nedostatků.

6) Pokud Příjemce poruší povinnost podle odst. 1 a nedoloží realizaci projektu průkaznými
doklady ani po výzvě Poskytovatele dle odst. 5, je povinen vrátit poměrnou část dotace,
která takto nebyla doložena, a to ve výši vyčíslené Poskytovatelem (administrátorem)
ve lhůtě 60 dní ode dne dle čl. II odst. 3, nebyla-li ve výzvě Poskytovatele k vrácení dotace
určena lhůta odchylná. Předchozí větou není dotčeno právo či povinnost Poskytovatele
uplatnit sankce dle čl. VI anebo požadovat vrácení celé dotace v případě ukončení Smlouvy
dle čl. VII v tam stanovené lhůtě.

7) Nevyúčtuje-li Příjemce poskytnutou dotaci tak, jak mu ukládají právní předpisy či tato
Smlouva, případně nevrátí-li Příjemce dotaci nebo její část tak, jak stanovují právní
předpisy či tato Smlouva, vystavuje se možnému postihu dle čl. VI.

Čl. V
Další podmínky poskytnutí dotace

1) Příjemce je povinen zejména:
a) zajistit dodržení kvality realizovaného projektu v souladu s účelem dotace dle čl. II.
Smlouvy a umožnit řádné zhodnocení realizovaného projektu Poskytovatelem,

b) zajistit, že podoba, rozsah či doba trvání akce odpovídá prohlášení a popisu projektu
Příjemce obsaženým v jeho žádosti o poskytnutí dotace a v jiných ústních a písemných
sděleních učiněných vůči Poskytovateli, jakož i ve veřejných sděleních Příjemce, resp.
že podoba, rozsah či doba trvání akce odpovídá tomu, co mohl Poskytovatel s ohledem
ke všem jemu známým okolnostem rozumně předpokládat,

c) oznámit jakoukoli změnu na straně Příjemce ve vztahu k poskytnuté dotaci (zejména
změnu podoby, formátu, doby trvání, rozsahu apod.) a této Smlouvě (včetně změny
kontaktní osoby uvedené v žádosti nebo sídla/místa podnikání/bydliště Příjemce)
neprodleně písemnou formou Poskytovateli,

d) zajistit, že podobou projektu, jeho obsahem či způsobem realizace, anebo jinou svou
činností nebo prohlášením, neohrozí či neporuší pověst, dobré jméno a důvěryhodnost
Poskytovatele a jeho orgánů a představitelů,

e) o užití prostředků vést oddělenou průkaznou účetní, daňovou a jinou potřebnou evidenci
a tuto uchovávat po dobu nejméně 10 let ode dne naplnění účelu dotace dle čl. II odst. 3,
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f) umožnit fyzickou kontrolu projektu, na nějž byla poskytnuta dotace dle této Smlouvy,
přímo na místě realizace a stejně tak kontrolu účetnictví a daňových a jiných skutečností
v rozsahu potřebném k posouzení, zda je dodržován účel dotace stanovený touto
Smlouvou, resp. zdaje tato Smlouva ze strany Příjemce dodržována; za účelem kontroly
je Příjemce povinen umožnit nahlédnout do svých účetních, daňových a jiných záznamů
pověřeným pracovníkům Poskytovatele a členům komise rady města České Budějovice,

g) uveřejnit ve vlastní režii nezbytně nutné informace o projektu, na který dotaci dle této
Smlouvy obdržel, a zajistit informování veřejnosti o tom, že daný projekt byl realizován
v rámci dotace statutárního města České Budějovice; na internetových stránkách projektu
a jiných propagačních materiálech souvisejících s projektem, na který byla poskytnuta
dotace dle této Smlouvy, je Příjemce povinen uvádět LOGO Poskytovatele a větu: „Tento
projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice44;Příjemce je povinen
doložit Poskytovateli splnění povinnosti podle tohoto písmene v rámci předloženého
vyúčtování;

• u dotací do 50 000 Kč
LOGO Poskytovatele je dostupné na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele,
popřípadě jej v potřebném datovém formátu Poskytovatel poskytne Příjemci na vyžádám;
Příjemce je povinen užívat LOGO v souladu s grafickými instrukcemi nebo jinými
pravidly stanovenými Poskytovatelem pro jeho použití,

• u dotací nad 50 000 Kč
LOGO Poskytovatele je dostupné na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele,
a to ve formě manuálu; Příjemce je povinen užívat LOGO v souladu s instrukcemi
uvedenými v předmětném manuálu,

h) podat bez zbytečného odkladu návrh na zrušení této Smlouvy dle ČI. VII Smlouvy, zjisti
li, že nemůže být naplněn účel dotace dle ČI. II Smlouvy, k jehož naplnění se zavázal,

i) umožnit po dobu 10 let od výstavby dětského hřiště na části pozemku p.č. 608/1 v k.ú.
České Budějovice 5 jeho bezplatné užívání veřejnosti,

j) zajistit po dobu 10 let od výstavby dětského hřiště na části pozemku p.č. 608/1 v k.ú.
České Budějovice jeho správu.

2) Je-li Příjemce dotace právnickou osobou a má-li dojít kjeho přeměně nebo zrušení
s likvidací, je povinen Příjemce tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli, a to
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti Příjemce dozvěděl. Poskytovatel
následně rozhodne o dalším postupu.

ČL VI
Sankce

1) Příjemce bere na vědomí obsah a možnou aplikaci ustanovení § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů upravující porušení rozpočtové kázně. Za porušení
rozpočtové kázně je považováno každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace dle této Smlouvy včetně případů použití dotace
v rozporu s účelem stanoveným v čl. II nebo neprokázání způsobu využití prostředků
(neprovedení řádného vyúčtování dotace).

2) Příjemce bere na vědomí, že v případě neoprávněného použití či zadržení peněžních
prostředků dle zmíněného zákonného ustanovení mu bude stanoven odvod za porušení
rozpočtové kázně a příslušné penále.
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f) umožnit fyzickou kontrolu projektu, na nějž byla poskytnuta dotace dle této Smlouvy, 
přímo na místě realizace a stejně tak kontrolu účetnictví a daňových a jiných skutečností 
v rozsahu potřebném k posouzení, zda je dodržován účel dotace stanovený touto 
Smlouvou, resp. zdaje tato Smlouva ze strany Příjemce dodržována; za účelem kontroly 
je Příjemce povinen umožnit nahlédnout do svých účetních, daňových a jiných záznamů 
pověřeným pracovníkům Poskytovatele a členům komise rady města České Budějovice,

g) uveřejnit ve vlastní režii nezbytně nutné informace o projektu, na který dotaci dle této 
Smlouvy obdržel, a zajistit informování veřejnosti o tom, že daný projekt byl realizován 
v rámci dotace statutárního města České Budějovice; na internetových stránkách projektu 
a jiných propagačních materiálech souvisejících s projektem, na který byla poskytnuta 
dotace dle této Smlouvy, je Příjemce povinen uvádět LOGO Poskytovatele a větu: „Tento 
projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice44; Příjemce je povinen 
doložit Poskytovateli splnění povinnosti podle tohoto písmene v rámci předloženého 
vyúčtování;

• u dotací do 50 000 Kč
LOGO Poskytovatele je dostupné na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele, 
popřípadě jej v potřebném datovém formátu Poskytovatel poskytne Příjemci na vyžádám; 
Příjemce je povinen užívat LOGO v souladu s grafickými instrukcemi nebo jinými 
pravidly stanovenými Poskytovatelem pro jeho použití,

• u dotací nad 50 000 Kč
LOGO Poskytovatele je dostupné na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele, 
a to ve formě manuálu; Příjemce je povinen užívat LOGO v souladu s instrukcemi 
uvedenými v předmětném manuálu,

h) podat bez zbytečného odkladu návrh na zrušení této Smlouvy dle ČI. VII Smlouvy, zjisti
li, že nemůže být naplněn účel dotace dle ČI. II Smlouvy, k jehož naplnění se zavázal,

i) umožnit po dobu 10 let od výstavby dětského hřiště na části pozemku p.č. 608/1 v k.ú. 
České Budějovice 5 jeho bezplatné užívání veřejnosti,

j) zajistit po dobu 10 let od výstavby dětského hřiště na části pozemku p.č. 608/1 v k.ú. 
České Budějovice jeho správu.

2) Je-li Příjemce dotace právnickou osobou a má-li dojít kjeho přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je povinen Příjemce tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli, a to 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti Příjemce dozvěděl. Poskytovatel 
následně rozhodne o dalším postupu.

ČL VI 
Sankce

1) Příjemce bere na vědomí obsah a možnou aplikaci ustanovení § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů upravující porušení rozpočtové kázně. Za porušení 
rozpočtové kázně je považováno každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace dle této Smlouvy včetně případů použití dotace 
v rozporu s účelem stanoveným v čl. II nebo neprokázání způsobu využití prostředků 
(neprovedení řádného vyúčtování dotace).

2) Příjemce bere na vědomí, že v případě neoprávněného použití či zadržení peněžních 
prostředků dle zmíněného zákonného ustanovení mu bude stanoven odvod za porušení 
rozpočtové kázně a příslušné penále.
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3) Příjemce bere na vědomí možný trestní postih v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě
zkreslených údajů pro poskytnutí dotace nebo zamlčení podstatných údajů pro poskytnutí
dotace.

4) Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu
nebo při porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy či z právních předpisů je
Poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 3 letech žádosti Příjemce o poskytnutí
účelových prostředků z rozpočtu Poskytovatele, případně při výběru žádostí určených
k poskytnutí dotace k této skutečnosti přihlédnout.

5) Postup dle tohoto článku nevylučuje použití postupu dle čl. VII.

ČI. VII
Ukončení Smlouvy

1) Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1 správního řádumůže být tato Smlouva zrušena zákonem
předpokládaným způsobem z následujících důvodů:

a) změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu Smlouvy
a plnění této Smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě
požadovat,

b) jestliže se Smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
c) z důvodu ochrany veřejného zájmu, nebo
d) jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání Smlouvy

a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by
s jejich znalostí Smlouvu neuzavřela.

2) Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1. písm. a) správního řádu může Příjemce i Poskytovatel
podat písemný návrh na zrušení této Smlouvy též v případě, není-li možno naplnit účel
dotace dle čl. II této Smlouvy, zejména pokud se projekt, na jehož kofmancování je dotace
poskytována, neuskuteční či neuskutečnil, a to bez ohledu na zavinění na straně Příjemce.
Právo podle předchozí věty přísluší stranám obdobně i v případě, že projekt sice byl či bude
uskutečněn, avšak stalo či stane se tak v rozsahu podstatným způsobem neodpovídajícím
rozsahu popsanému v této Smlouvě a žádosti Příjemce, v důsledku čehož nemohl či nemůže
být naplněn účel dotace dle čl. II.

3) Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1. písm. a) správního řádu může Příjemce podat písemný
návrh na zrušení této Smlouvy též v případě, že Poskytovatel neposkytne Příjemci dotaci
ve výši a ve lhůtách splatnosti ujednaných v této Smlouvě.

4) Ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 správního řádu si smluvní strany ujednávají,
že Poskytovatel může vypovědět tuto Smlouvu při závažném porušení povinností Příjemce
vyplývajících mu z této Smlouvy. Výpovědní lhůta činí 15 dnů a začíná běžet 1. dnem
následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má
za to, že výpověď byla doručena 3. pracovním dnem od jejího odeslání. Závažným
porušením povinností je zejména:

a) použití finančních prostředků poskytnutých jako dotace dle této Smlouvy v rozporu
s účelem stanoveným touto Smlouvou,

b) nedodržení doby realizace či jiných termínů stanovených v této Smlouvě, včetně
nedodržení termínu pro vyúčtování dotace či termínu pro vrácení nevyčerpané části
dotace,

c) realizace projektu, na který je dotace určena, v rozporu s právními předpisy,
d) provedení podstatné změny projektu, ke kterémuje zapotřebí souhlas Poskytovatele,

bez tohoto souhlasu,
e) projekt sice byl či bude uskutečněn, avšak stalo či stane se tak v rozsahu podstatným

způsobem neodpovídajícím rozsahu popsanému v této Smlouvě a žádosti Příjemce,
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3) Příjemce bere na vědomí možný trestní postih v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě 
zkreslených údajů pro poskytnutí dotace nebo zamlčení podstatných údajů pro poskytnutí 
dotace.

4) Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu 
nebo při porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy či z právních předpisů je 
Poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 3 letech žádosti Příjemce o poskytnutí 
účelových prostředků z rozpočtu Poskytovatele, případně při výběru žádostí určených 
k poskytnutí dotace k této skutečnosti přihlédnout.

5) Postup dle tohoto článku nevylučuje použití postupu dle čl. VII.

ČI. VII
Ukončení Smlouvy

1) Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1 správního řádu může být tato Smlouva zrušena zákonem 
předpokládaným způsobem z následujících důvodů:

a) změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu Smlouvy 
a plnění této Smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě 
požadovat,

b) jestliže se Smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
c) z důvodu ochrany veřejného zájmu, nebo
d) jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání Smlouvy 

a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by 
s jejich znalostí Smlouvu neuzavřela.

2) Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1. písm. a) správního řádu může Příjemce i Poskytovatel 
podat písemný návrh na zrušení této Smlouvy též v případě, není-li možno naplnit účel 
dotace dle čl. II této Smlouvy, zejména pokud se projekt, na jehož kofmancování je dotace 
poskytována, neuskuteční či neuskutečnil, a to bez ohledu na zavinění na straně Příjemce. 
Právo podle předchozí věty přísluší stranám obdobně i v případě, že projekt sice byl či bude 
uskutečněn, avšak stalo či stane se tak v rozsahu podstatným způsobem neodpovídajícím 
rozsahu popsanému v této Smlouvě a žádosti Příjemce, v důsledku čehož nemohl či nemůže 
být naplněn účel dotace dle čl. II.

3) Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1. písm. a) správního řádu může Příjemce podat písemný 
návrh na zrušení této Smlouvy též v případě, že Poskytovatel neposkytne Příjemci dotaci 
ve výši a ve lhůtách splatnosti ujednaných v této Smlouvě.

4) Ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 správního řádu si smluvní strany ujednávají, 
že Poskytovatel může vypovědět tuto Smlouvu při závažném porušení povinností Příjemce 
vyplývajících mu z této Smlouvy. Výpovědní lhůta činí 15 dnů a začíná běžet 1. dnem 
následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má 
za to, že výpověď byla doručena 3. pracovním dnem od jejího odeslání. Závažným 
porušením povinností je zejména:

a) použití finančních prostředků poskytnutých jako dotace dle této Smlouvy v rozporu 
s účelem stanoveným touto Smlouvou,

b) nedodržení doby realizace či jiných termínů stanovených v této Smlouvě, včetně 
nedodržení termínu pro vyúčtování dotace či termínu pro vrácení nevyčerpané části 
dotace,

c) realizace projektu, na který je dotace určena, v rozporu s právními předpisy,
d) provedení podstatné změny proj ektu, ke kterému j e zapotřebí souhlas Poskytovatele, 

bez tohoto souhlasu,
e) projekt sice byl či bude uskutečněn, avšak stalo či stane se tak v rozsahu podstatným 

způsobem neodpovídajícím rozsahu popsanému v této Smlouvě a žádosti Příjemce,
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f) nevyúčtování dotace nebo její vyúčtování v rozporu s čl. IV, včetně případů
provedení neúplného nebo nesprávného vyúčtování,

g) nedodržení kterékoliv z podmínek poskytnutí dotace dle čl. V,
h) nepravdivé nebo neúplné prohlášení podané Příjemcem v záležitostech veřejné

podpory (čestné prohlášení o přijatých podporách de minimis, čestné prohlášení
k propojenosti podniků),

i) v případě porušení právních norem upravujících veřejnou podporu v souvislosti
s dotací poskytnutou touto Smlouvou, bez ohledu na to, zda k tomuto rozporu došlo
jednáním Poskytovatele či Příjemce,

j) jiné porušení právních předpisů Příjemcem v souvislosti s nakládáním s dotací
poskytnutou podle této Smlouvy.

5) Dojde-li k ukončení této Smlouvy dle předcházejících odstavců (bez ohledu na to, z jakého
důvodu byla Smlouva ukončena), je Příjemce povinen vrátit veškeré obdržené finanční
prostředky (dotaci) do 30 dnů od okamžiku ukončení smlouvy na účet Poskytovatele.
K ukončení smlouvy dochází s účinky ex tunc (od počátku).

6) Postup dle tohoto článku nevylučuje použití postihu dle čl. VI.

Čl. VIII
Veřejná podpora

Dle obsahu podkladů poskytnutých v souvislosti s poskytnutím dotace dle této Smlouvy,
případně dle dalších sdělení Příjemce, je tato dotace poskytována na činnost, jejíž podpora
nenaplňuje znaky nedovolené veřejné podpory ve smyslu ustanovení čl. 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

Čl. IX
Závěrečná ujednání

1) Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů týkajících
adresy sídla/místa podnikání/bydliště Příjemce, čísla bankovního účtu, či kontaktní osoby
se nepovažují za změnu Smlouvy a postačí, jsou-li ze strany Příjemce písemně sděleny
Poskytovateli. Tím není dotčena povinnost Příjemce dle čl. Ill odst. 1 zachovávat určený
bankovní účet pro účely realizace finančních toků týkajících se použití dotace podle této
Smlouvy.

2) Příjemce bere na vědomí, že poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), v platném znění, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto
zákona.

3) Příjemce bere na vědomí, že na tuto Smlouvu se mohou vztahovat povinnosti uveřejnění
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění,
jakož i dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Smluvní strany si tímto
ujednávají, že uveřejnění Smlouvy dle těchto předpisů zajistí Poskytovatel způsobem,
v rozsahu a ve lhůtách z nich vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž
s tím, že úplné znění této Smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být
bez omezení zveřejněno na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele. Příjemce
bere dále na vědomí, že Poskytovatel je povinen či oprávněn tuto Smlouvu, jakož i jiné
skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím
osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování
či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou
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f) nevyúčtování dotace nebo její vyúčtování v rozporu s čl. IV, včetně případů 
provedení neúplného nebo nesprávného vyúčtování,

g) nedodržení kterékoliv z podmínek poskytnutí dotace dle čl. V,
h) nepravdivé nebo neúplné prohlášení podané Příjemcem v záležitostech veřejné 

podpory (čestné prohlášení o přijatých podporách de minimis, čestné prohlášení 
k propojenosti podniků),

i) v případě porušení právních norem upravujících veřejnou podporu v souvislosti 
s dotací poskytnutou touto Smlouvou, bez ohledu na to, zda k tomuto rozporu došlo 
jednáním Poskytovatele či Příjemce,

j) jiné porušení právních předpisů Příjemcem v souvislosti s nakládáním s dotací 
poskytnutou podle této Smlouvy.

5) Dojde-li k ukončení této Smlouvy dle předcházejících odstavců (bez ohledu na to, z jakého 
důvodu byla Smlouva ukončena), je Příjemce povinen vrátit veškeré obdržené finanční 
prostředky (dotaci) do 30 dnů od okamžiku ukončení smlouvy na účet Poskytovatele. 
K ukončení smlouvy dochází s účinky ex tunc (od počátku).

6) Postup dle tohoto článku nevylučuje použití postihu dle čl. VI.

Čl. VIII
Veřejná podpora

Dle obsahu podkladů poskytnutých v souvislosti s poskytnutím dotace dle této Smlouvy, 
případně dle dalších sdělení Příjemce, je tato dotace poskytována na činnost, jejíž podpora 
nenaplňuje znaky nedovolené veřejné podpory ve smyslu ustanovení čl. 107 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Čl. IX
Závěrečná ujednání

1) Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů týkajících 
adresy sídla/místa podnikání/bydliště Příjemce, čísla bankovního účtu, či kontaktní osoby 
se nepovažují za změnu Smlouvy a postačí, jsou-li ze strany Příjemce písemně sděleny 
Poskytovateli. Tím není dotčena povinnost Příjemce dle čl. Ill odst. 1 zachovávat určený 
bankovní účet pro účely realizace finančních toků týkajících se použití dotace podle této 
Smlouvy.

2) Příjemce bere na vědomí, že poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), v platném znění, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto 
zákona.

3) Příjemce bere na vědomí, že na tuto Smlouvu se mohou vztahovat povinnosti uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, 
jakož i dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Smluvní strany si tímto 
ujednávají, že uveřejnění Smlouvy dle těchto předpisů zajistí Poskytovatel způsobem, 
v rozsahu a ve lhůtách z nich vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž 
s tím, že úplné znění této Smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být 
bez omezení zveřejněno na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele. Příjemce 
bere dále na vědomí, že Poskytovatel je povinen či oprávněn tuto Smlouvu, jakož i jiné 
skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím 
osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování 
či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou
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část této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění
či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky
k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna či ukončována.

4) Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího
odstavce, podléhá-li uveřejnění v tomto registru, jinak dnem jejího uzavření.

5) Tato Smlouva je uzavírána ve dvou stejnopisechmajících povahu originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je žádost. Tento dokument tvoří Přílohu Smlouvy.

Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této Smlouvy, prohlašují, že byla sepsána podle
jejich pravé a svobodné vůle a že s ní bez výhrad souhlasí, na důkaz čeho připojují vlastnoruční
podpisy.

v Českých Budějovicích dne: 2 5 *06* 2021 v Českých Budějovicích dne: 2 t *06- 2021

za

CESKÍ BUDĚJOVICE, z.s.
flOI'bdloVV klub
Risgrova 20A
370 01 Čes;kkééEBludějovice
íů 270 00 311
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Kubešová Lidmila

Od: Svoboda Jiří
Odesláno: pondělí 3. května 2021 12:21
Komu: kolegium
Kopie: Bayerová Monika
Předmět: FW: Žádost o finanční podporu při vybudování dětského hřiště na Složišti
Přílohy: ZADOST_RM_detske_hriste_01.pdf; PRILOHA_Aktivni_Sloziste.docx;

PRILOHA_rozpocet_detske_hriste.doc

From: Jiří Kratochvíl FBC Štíři cjiri.kratochvil@stiricb.cz>
Sent: Monday, May 3, 2021 10:21 AM
To: Svoboda Jiří <SvobodaJ@c-budejovice.cz>
Subject: Žádost o finanční podporu pří vybudování dětského hřiště na Složišti

Vážený pane primátore,

dovolte mí Vaším prostřednictvím požádat město České Budějovice o finanční podporu při vybudování dětského
hřiště v areálu na Složišti, konkrétně na pozemku 608/1 v k.ú. České Budějovice 5, který má nyní v dlouhodobém
pronájmu náš klub FBC Štíři České Budějovice.

Oficiální žádost je přílohou tohoto e-mailu.

Děkuji za Váš čas.

S pozdravem

Ing. Jiří Kratochvíl
prezident klubu

FBC ŠTÍŘI ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s
florbalový klub
Riegrova 20A
370 01 České Budějovice

facebook
instagram
twitter
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FBC STIRi

V Českých Budějovicích dne 28 4. 2021

Věc: ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU NA VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Vážený pane primátore, váženi radní města České Budějovice.

obracíme se na Vás s žádostí o finanční podporu při vybudovaní dětského hříště v areálu na Siožišti,
konkrétně na pozemku 608/1 v k.ú. České Budějovice 5, který má nyní v dlouhodobém pronájmu náš klub FBC

Štíři České Budějovice
Dětské hřiště by mělo být jednou ze součástí multiíunkčního prostoru veřejných sportovišť tak, jak ho

zpracovává projekt SK Dynamo České Budějovice na rozšíření areálu Složišté, na kterém se finančně podílí i
statutární město České Budějovice Podle projektu a informací SK Dynamo České Budějovice by multifunkčni
sportoviště měly být hrazeny statutárním městem České Budějovice,

Jelikož v současné době má část určenou pro multifunkčni sportoviště v dlouhodobém nájmu klub FBC
Štíři České Budějovice, cítíme povinnost - a zároveň se úkolu rád zhostíme - se na tvorbě tohoto veřejného
prostoru podílet.

Vytvořili jsme plán, jaká konkrétní sportoviště by v areálu byla vhodná, zároveň jsme sestavili časový
harmonogram možného budování a také se zabýváme financováním areálu. Vše najdete v podrobné příloze
k této žádosti.

Jedním z prvních vzniklých sportovišť by mělo být veřejné přístupné dětské hřiště. Na první pohled se
sice nejedná o sportoviště v klasickém duchu, na druhou stranu je to jedna z mála atrakcí, kde děti v nejmenším
věku mohou rozvíjet své schopnosti (motoríku, obratnost, silu atd ). I vzhledem k tomuto všeobecnému rozvoji
jsme koncipovali jednotlivé součásti hřiště.

Zpracovali jsme také analýzu dětských hřišť v nejbližšim okolí, Z te vyplývá, že areál na Složišti je dalším
vhodným místem, kde by takové větší dětské hříště méfo vzniknout

Oslovili jsme několik společností zabývajících se výstavbou dětských hřišť. Spolupracovali jsme také
s odborem školství magistrátu Č Budějovice, Nakonec předkládáme do žádosti nabídku společnosti LUNA
PROGRESS s.r.o, z Prachatic Předběžná cenová nabídka činí 1,032.974,- Kč vč. DPH

V současné chvíli již pracujeme na budování zázemí pro venkovní sportoviště. Areál jsme připojili
opětovné k elektřině, máme připraveny mobilní slánek na drobné občerstveni, chystáme se pořídit nádoby na
tříděný í komunální odpad, zřídit mobilní WC. Zároveň pracujeme na celkové přeměně areálu, odstranili jsme
boudy slouží bezdomovcům a narkomanům, odstranili jsme potenciálně nebezpečné kovové překážky. Neustále
komunikujeme s obyvateli přilehlých domů a vysvětlujeme jim naše záměry. Setkáváme se téměř výhradně
s pozitivním ohlasy. Samozřejmě jsme připraveni veřejný multifunkčni areál provozovat.

Po jednání s panem náměstkem Moravcem a vedoucím Odboru správy veřejných statků, panem
Kubešem, navrhujeme, aby výstavbu dětského hřiště zajistil pronajímatel pozemku a zároveň správce areálu,
tedy náš spolek, ovšem o financování bychom rádi požádali město České Budějovice,

Žádáme statutární město České Budějovice o mimořádnou dotací ve výši 1 032 000 Kč na výstavbu
dětského hřiště na pozemku 608/1 v k. ú. České Budějovice 5. FBC Štíři České Budějovice z. s. se zavazuje za tuto
částku postavit a po dobu 10 let spravovat dětské hřiště na tomto pozemku. Dětské hřiště bude bezplatné a

přístupné veřejnosti v podobném režimu jako ostatní dětská hřiště ve městě.

ing. Jfří Kratochvil, prezident klubu

FBC Stín České Budějovice z s , Riegrova 2670/20 A 370 01 Česke Budějovice
IČO: 27000311.



FBC ŠTÍŘI
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Aktualizace 25. 4. 2021
Projekt: Aktivní Složiště

Cílem projektu Aktivní Složiště je v lokalitě takzvaného Složiště, konkrétně na pozemku 608/1 v k.ú.
České Budějovice 5, vytvořit sportovně-relaxační areál pro obyvatele Českých Budějovic. Budoucím středobodem
areálu by měla být víceúčelová sportovní hala s hlavním zaměřením na florbal, okolo ní by měly vyrůst další
sportoviště a pohybové atrakce pro výkonnostní sportovce i pro širokou veřejnost.

Areál Aktivní Složiště poskytne obyvatelům Českých Budějovic na velké rozloze pestrou nabídku různých
pohybových aktivit od nejmenší dětí až po dospělé. Areál navazuje na SCM Složiště provozované SK Dynamo
České Budějovice. Spojením vznikne bezkonkurenční rozlehlý sportovní komplex, kde je navíc možnost dalšího
rozvoje.

Areál Aktivní Složiště bude otevřený a přístupný veřejnosti. Zároveň bude v maximální možné míře
bezbariérový. Primární cílová skupina areálu jsou děti od 3 do 18 let,

V návrhu projektu je několik tradičních pohybových aktivit jako dětské hřiště, tenisový kurt, ale zároveň
několik nových, které v Českých Budějovicích chybějí-koordinační hřiště, lanový park, venkovnífiorbalové hřiště,
běžecký okruh. Celý projekt navazuje na plánované rozšíření SCM Složiště o fotbalová hřiště a ubytovnu.
Provozovatelem a garantem projektu Aktivní Složiště je FBC Štíři České Budějovice, z.s.

Harmonogram let 2020 a 2021

Na projektu Aktivní Složiště pracuje FBC Štíři České Budějovice, z.s. od roku 2018, kdy začal uvažovat o
výstavbě sportovní haly. Po průzkumu a jednáních padl návrh na volnou parcelu č. 608/1 a po dalších jednáních
ji má klub od 1. 7. 2020 v nájmu od MM ČB. Původně mělo jít pouze o výstavbu sportovní haly, ale vzhledem
k poskytnutým rozměrům vznikl návrh areálu Aktivní Složiště.

V roce 2020 klub na své poměry mohutně investoval do areálu vlastní finance. Celkem utratil 528 115
Kč za dokumentaci k výstavbě haly, techniku k údržbě a prvotní přeměně areálu a další. Zároveň vytvořil
harmonogram budoucích prací.

Areál jsme připojili opětovně k elektřině, máme připravený mobilní Stánek na drobné občerstvení,
chystáme se pořídit nádoby na tříděný í komunální odpad, zřídit mobilní WC. Zároveň pracujeme na celkové
přeměně areálu, odstranili jsme boudy slouží bezdomovcům a narkomanům, odstranili jsme potenciálně
nebezpečné kovové překážky, Neustále komunikujeme s obyvateli přilehlých domů a vysvětlujeme jim naše
záměry. Setkáváme se téměř výhradně s pozitivním ohlasy.

Rozpočet roku 2020:

ROK 2020 VLASTNÍ ZDROJE (v Kč) CIZÍ ZDROJE (v Kč)
Dokumenty pro stavbu haly 434 148 0

Náklady spojené s areálem 93 967 0
Celkem 528 115 0

Plán na rok 2021:

V prvním plném roce areálu AktivníSložiště je v plánu budování sportovně-herní infrastruktury. Zároveň
budou pokračovat přípravné práce s výstavbou haly. V polovině roku by stavba mohla dostat platné územní
rozhodnutí.
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Plánovaná infrastruktura 2021:
Venkovní florbalové hřiště (1.1)
Složišťská míle (1.2)
Dětské hřiště (1.3)
Zázemí (1.4)

1.1. - Venkovní florbalové hřiště
Unikátní celoroční venkovní florbalové hřiště s plastovým povrchem, florbalovými mantinely a brankami. Jde

o poměrně ojedinělý projekt v celé České republice. Hřiště bude otevřené pro veřejnost a volně přístupné. Branky
budou napevno přidělané k povrchu. Florbalové mantinely budou v uzamykatelném skladu a zapůjčovat je bude
správce areálu. Rozpočet: 2 mil. Kč.

1.2. - Složišťská míle
Jde o běžecký okruh dlouhý 1 míli (1,6 km). Zhruba 2 metry široká cesta s přírodním, zpevněným povrchem

vhodným pro běhání. Trasa je značená po 100 metrech. Má vyznačený start i cíl (je v jednom místě). Okruh je
určený pro amatérské sportovce, ale využívat ho mohou i výkonnostní sportovci v přípravě. Jde o alternativu pro
běžce v Českých Budějovicích. Cesta bude dostatečně široká a lze ji pojmout jako vycházkovou trasu. V budoucnu
by trasa mohla být doplněna stanovištěmi, například jednoduchými posilovacími strojí. Běžecká trasa bude volně
přístupná. Rozpočet: 100 tis. Kč.

1.3. - Dětské hřiště
Tradiční dětské hřiště skládající se z houpaček, pískoviště a prolézačky. Vhodně zaplňuje bílé místo na mapě

hřišť v Českých Budějovicích. Volně přístupné veřejnosti. Rozpočet: 1 030 tis. Kč.

1.4. - Zázemí
Každý prostor, který využívá veřejnost, je nutné vybavit minimálním zázemím. MobilníWC, odpadkové koše,

nádoby na tříděný odpad, lavičky, Stánek s občerstvením, stoly, židle a slunečníky. To je výčet základního vybavení
zázemí, které je nutné vybudovat buď se stavbou Venkovního florbaiového hřiště (1.1.) nebo Dětského hříště
(1.3.), aby měli návštěvníci prostor pro odpočinek či občerstvení. Rozpočet: 150 tis. Kč.

Takto nákladnou investici nemůže FBC Štíři České Budějovice z.s. utáhnout zvláštních zdrojů, neboť je
zejména závislý na příspěvcích svých členů. Proto navrhujeme vícestranné financování a chceme podávat žádostí
v různých dotačních výzvách. Pro rok 2021 je návrh tento:

ROK 2021 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH FINANCOVÁNÍ ROZPOČET V%

Venkovní florbalové hříště (1.1.) žádost o dotaci Nadace ČEZ 2 000 000 61%
Složišťská míle (1.2) FBC Štíři Č. Budějovice z.s. 100 000 3%
Dětské hřiště (1.3) MM České Budějovice 1 030 000 31%
Zázemí (1.4) FBC Štíři Č, Budějovice z.s. 150 000 5%

Celkem 3 280 000 100%
*uvedené ceny jsou včetně DPH

Z tabulky vyplývá, že bychom rádi o spoluprácí na financování požádali město České Budějovice.
V projektu SK Dynamo České Budějovice Akademie na rozšíření areálu, na který město České Budějovice poskytlo
dotaci, se navíc počítá s prostorem pro veřejnost a podle původního plánu a podle dostupných informací by právě
tyto sportoviště pro veřejnost mělo financovat město České Budějovice.

V roce 2021 bychom rádi s finanční podporou města realizovali projekt Dětské hřiště (1.3), tedy požádali
o podporu ve výši 31 % na celkové plánované roční investici do areálu.
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Plánovaná infrastruktura 2021:
Venkovní florbalové hřiště (1.1) 
Složišťská míle (1.2)
Dětské hřiště (1.3)
Zázemí (1.4)
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Jde o běžecký okruh dlouhý 1 míli (1,6 km). Zhruba 2 metry široká cesta s přírodním, zpevněným povrchem 

vhodným pro běhání. Trasa je značená po 100 metrech. Má vyznačený start i cíl (je v jednom místě). Okruh je 
určený pro amatérské sportovce, ale využívat ho mohou i výkonnostní sportovci v přípravě. Jde o alternativu pro 
běžce v Českých Budějovicích. Cesta bude dostatečně široká a lze ji pojmout jako vycházkovou trasu. V budoucnu 
by trasa mohla být doplněna stanovištěmi, například jednoduchými posilovacími strojí. Běžecká trasa bude volně 
přístupná. Rozpočet: 100 tis. Kč.

1.3. - Dětské hřiště
Tradiční dětské hřiště skládající se z houpaček, pískoviště a prolézačky. Vhodně zaplňuje bílé místo na mapě 

hřišť v Českých Budějovicích. Volně přístupné veřejnosti. Rozpočet: 1 030 tis. Kč.
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(1.3.), aby měli návštěvníci prostor pro odpočinek či občerstvení. Rozpočet: 150 tis. Kč.

Takto nákladnou investici nemůže FBC Štíři České Budějovice z.s. utáhnout zvláštních zdrojů, neboť je 
zejména závislý na příspěvcích svých členů. Proto navrhujeme vícestranné financování a chceme podávat žádostí 
v různých dotačních výzvách. Pro rok 2021 je návrh tento:

ROK 2021 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH FINANCOVÁNÍ ROZPOČET V%

Venkovní florbalové hříště (1.1.) žádost o dotaci Nadace ČEZ 2 000 000 61%

Složišťská míle (1.2) FBC Štíři Č. Budějovice z.s. 100 000 3%

Dětské hřiště (1.3) MM České Budějovice 1 030 000 31%

Zázemí (1.4) FBC Štíři Č, Budějovice z.s. 150 000 5%

Celkem 3 280 000 100%
*uvedené ceny jsou včetně DPH

Z tabulky vyplývá, že bychom rádi o spoluprácí na financování požádali město České Budějovice. 
V projektu SK Dynamo České Budějovice Akademie na rozšíření areálu, na který město České Budějovice poskytlo 
dotaci, se navíc počítá s prostorem pro veřejnost a podle původního plánu a podle dostupných informací by právě 
tyto sportoviště pro veřejnost mělo financovat město České Budějovice.

V roce 2021 bychom rádi s finanční podporou města realizovali projekt Dětské hřiště (1.3), tedy požádali 
o podporu ve výši 31 % na celkové plánované roční investici do areálu.

2



ígr^)
?V S’ 'W

FBC STIRI\jFj0y ČESKÉ BUDĚJOVICE

Aktivity v roce 2021

Kromě budování sportovně-herní infrastruktury a zvelebování areálu plánuje FBC Štíři České Budějovice
pořádat v areálu Aktivní Složiště aktivity pro veřejnost, které v současné době v Českých Budějovicích chybí nebo
jejich málo.

V plánu jsou tyto aktivity (v případě příznivé epidemiologické situace):
o Dětský den (1.6.)
o Pohádkový les (6/2021)
o Drakiáda (11/2021)
o Běžecké závody
o Závody v orientačním běhu

Zároveň bude FBC Štíří České Budějovice v areálu pořádat sportovní akce pro své členy, organizovat letní
přípravu apod.

Výhled pro roky 2022-2023

Hlavním záměrem FBC Štíři České Budějovice zůstává vybudovat v areálu Aktivní Složiště víceúčelovou
sportovní halu s hlavním zaměřením na florbal. V roce 2021 budou probíhat další přípravné práce, a to zejména
směrem k dalšímu stupni stavebního řízení - příprava na pořízení dokumentace pro stavební povolení.

V plánu pro roky 2022 a 2023 je také rozšiřování venkovní sportovně-herní infrastruktury areálu. Předběžný
harmonogram počítá se záměry na vybudování Koordinačního hřiště, Beachových a tenisových kurtů, Lezecké
stěny pro děti, Minipumptracku, Fotbalového plácku a Lanového parku. Vše by mělo být v souladu s hlavní
filozofií areálu plně přístupného veřejnosti. Dalším zdrojem financování by mohl být dotační program NSA na
sportoviště do 10 milionů korun.
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Příloha č. 1.1: Složišťská míle

Jde o běžecký okruh dlouhý 1 míli (1,6 km). Zhruba 2 metry široká cesta s přírodním, zpevněným povrchem
vhodným pro běhání. Trasa je značená po 100 metrech. Má vyznačený start i cíl (je v jednom místě). Okruh je
určený pro amatérské sportovce, ale využívat ho mohou i výkonnostní sportovci v přípravě. Jde o alternativu pro
běžce v Českých Budějovicích.

Trasa vede na pozemcích 608/1 a 608/10, jejichž majiteli je statutární město České Budějovice, a v nájmu je
částečně mají FBC Štíři České Budějovice, z.s. a SK Dynamo České Budějovice Akademie, z.s. Trasa vede z větší
části (cca 1,2 km) po pozemku, který má v nájmu FBC Štíři České Budějovice, z.s., zbylých cca 400 metrů (přesná
délka bude známa po detailním vytrasování) vede po pozemku, který má v nájmu SK Dynamo České Budějovice
Akademie, z.s. Na finální podobě trasy spolupracujeme s SK Dynamo, které s projektem souhlasí.

Trasa vede lesem a nízkým porostem, křižuje asfaltovou cestu vedoucí k SCM Složíště. Přestože na cestě není
hustý provoz, běžci musejí být opatrní a místo bude označeno výstražnými cedulemi pro běžce.

Převážná většina úseků plánované trasy je nyní zarostlá nízkým porostem a křovím, které je potřeba
odstranit. Bude potřeba zarovnat povrch a také odstranit pár náletových dřevin.

V budoucnu by trasa mohla být doplněna stanovištěmi, například jednoduchými posílovacími stroji. Běžecká
trasa bude volně přístupná.

rw***

Í) FBC ŠTÍŘI ČESKÉ BUOÉJOVICE
trn.ii#mnut*.*** —cjcsuam. v?.;:; ,r;±.

S10ŽIŠTÉ VERZE: 0112021
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Příloha č. 1.2: Venkovní florbalové hřiště

Venkovní florbalové hřiště by mělo být unikátním projektem v České republice. Obvykle se venkovní hříště
používají pouze jako dočasná sportoviště, v areálu Složiště by však mělo být natrvalo a využíváno celoročně. Stát
by mělo vedle budoucí sportovní haly tak, aby bylo možné v budoucnu využívat zázemí haly a sportovat na tomto
venkovním hřišti.

Hřiště bude mít rozměry 40 x 20 metrů, aby splňovalo základní parametry Českého florbalu a případně se na
něm mohly konat i ligová utkání.

Na hřišti budou napevno přidělány florbalové branky (změna oproti standardnímu používání florbalových
branek), ale florbalové mantinely nikoliv. Z bezpečnostních důvodů by ani nebylo možné, aby mantinely byly
k zemi napevno přidělány. Mantinely budou v uzamykatelném skladu a bude je vydávat správce.

Zázemí hříště bude spočívat v jednoduchých lavičkách sloužících k odložení oblečení, pití apod.
Základem hříště bude zpevněná plocha, na kterou bude položen speciální venkovní povrch. Hřiště bude

využitelné i jako multifunkční. Hříště bude volně přístupné veřejnosti.
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Příloha č. 1.3; Dětské hřiště

Jedná se o veřejně přístupné dětské hřiště o plánované rozloze zhruba 600 m2se základními herními prvky,
které jsou vyráběny z borového hranolu, akátu a žárového zinkového kovu doplněny o lanové prvky a plastové
části splňující nejvyšší české a evropské bezpečnostní normy. Pro zachování přírodního rázu prostředí jsou
plánovány zatravňovací rohože jako dopadové plochy. Cílem realizace výstavby je důraz na rozvoj základních
motorických dovedností, koordinace pohybů a obratnosti dětí a mládeže.

Jednotlivé prvky jsou vybírány s důrazem na širší věkové využití hřiště a tedy možnou vyšší návštěvnost.
Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3 až 14 let. Prvky pro nejmenší - pískoviště, houpačky, lanové hnízdo; děti
předškolního věku - polyfunkční prvky (kombinovaná sestava domečků, klouzaček apod.); děti školního věku -
lezecké a šplhací prvky (lanová pyramida), psací a počítací tabule, lanová dráha. Nedílnou součástí je mobiliář
(lavička, sedací souprava, odpadkový koš, informační tabule).

Realizace dětského hřiště je na části pozemku 608/1 v nájmu FBC Štíří České Budějovice a udržitelnost
projektu je stanovena dle minimální životnosti herních prvků a v souladu s pravidelnou údržbou na minimálně 10
let.

Vizualízace:
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Příloha č. 1.4: Zázemí

Nezbytnou součástí každé sportovního areálu je zázemí. Posezení, malé občerstvení, sociální zařízení
nutného rozsahu, osvětlení, nádoby na odpad. To vše by mělo na Složišti vzniknout s vybudováním první
infrastruktury, aby byl návštěvníkům zajištěn minimální komfort.

V první fázi se jedná o lavičky, mobilnístáneks občerstvením mobilníWC a nádoby na tříděný odpad a sloupy
s osvětlením na solární energii. Areál bude také znovu připojen k elektrické energii a zkoumáme možnosti
napojení na vodu a kanalizaci.
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CENOVÁ NABÍDKA - VÝROBA A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ
SE SLEVOU 15^ * DOPADOVÁ PLOCHAZATRAVŇOVACÍ ROHOŽE

Číslo OZNAČENÍ PRVKU PočetCena/ksMontáž/ks Cena celkem
ks

1 DP 003 domečky , pískovišti a ostatní 39000 1 8000 47 000 Kč
LP 126 lezen a šplhaci prvky 132000 1 16000 148 000 Kč

3 DP 014 dom., pisk. a ost. + včetně pisku 19280 1 3CC0 22 280 Kč
4 Plachta na pískoviště 4600 1 500 5 130 Kč

5 PP 058 polyfunční prvky 220000 1 35000 255 000 Kč

6 K 002 kolotoče 33665 1 5000 43 665 Kč
7 HZ 010 houpačky závěsné 35900 1 4000 39 900 Kč
S HZ006 houpačky závisné 32800 1 7500 40 300 Kč
9 SB 006 sportovní a balančni prvky 9000 1 3500 12 500 Kč

10 DP 034 domečky, pískoviště a ostatní 15400 1 2000 17 400 Kč
11 L 003 anovka 81000 1 44000 125 OQO Kč

12 Lavička parková 4500 1 10OG 5 500 Kč
13 Sedací soustava - SET 6930 1 1000 7 930 Kč
14 Odpadkový koš 4900 1 500 5 400 Kč
15 Informační tabule 1650 1 1000 2 650 Kč

Cena celkem 777 625 Kč

5UEVA15%z herních prvku -94132 Kč
Doprava 2 579 Kč
Celkem bez DPH 686 072 Kč
DPH 21% 144 075 Kč
CENA VČETNĚ DPH 830148 Kč

DOPADOVÁ PLOCHA
m2 Cena/m2 Cena celkemzatravnovao rohože 1 x 1,5 m

PP058 potyfunční prvky 120 750 90000 Kč
HZ 010 houpačky závěsné 22,5 750 16 S75 Kč

HZ 006 houpačky závěsné 45 750 33 750 Kč
5B 006 sportovní a bafanční prvky 36 750 27 000 Kč
Celkem bez DPH 167 625 Kč
DPH 21% 35 201 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH 202 826 Kč

Celkem bez DPH 853 697 tí
DPH 21% 179 276 tí
CELKEM VČETNĚ DPH 1032 974 tí


