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Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/0556/2020/OŠKMaT
uzavřené podle ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupené primátorem Petrem Korčem
IČ 00296643

a

Lašský sportovní klub Frýdek-Místek, z.s.
se sídlem: Josefa Suka 1840, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený předsedou Bc. Pavlem Gazdou
IČ 22746714

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10255
(dále jen „příjemce“)

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace č. S/0555/2020/OŠKMaT ze dne 5. 1. 2021 (dále jen „smlouva“):

1.1. Čl. III. odst. 2. písm. h) smlouvy nově zní takto:

„h) předložit finanční vyúčtování neinvestiční dotace odboru školství, kultury, mládeže a
tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku nejpozději do 17.1.2022,“

1.2. Čl. III. odst. 2. písm. l) smlouvy nově zní takto:

„l) realizovat účel, na který je dotace poskytnuta, nejpozději do 31.12.2021,“

1.3. Čl. IV. odst. 1. písm. a) smlouvy nově zní takto:

„a) vznikl v období realizace účelu, na který je dotace poskytnuta, tj. v období od
1. 1. 2021 do 31.12.2021,“

1.4. Čl. IV. odst. 3 smlouvy nově zní takto:

„3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady
neuznatelné, např. mzdy a odměny funkcionářů, právní služby, reklama, propagace
a public relation, lektorská činnost, přestupy a hostování hráčů a cestovné vyjma
cestovného na zápasy, turnaje a soustředění.“
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1.5. Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je přílohou tohoto dodatku 
č. 2. 
 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě 

vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení. 
 
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní 

strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodlo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na jeho  

16. zasedání dne 15. 9. 2021. 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku dne ………………..     …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..     ………………………………………. 
Za poskytovatele       Za příjemce 
Petr Korč        Bc. Pavel Gazda 
primátor        předseda 
 
 
  
      
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 

 S/0556/2020/OSKMaT/2 

strana 3 
 

 

 
Příloha č. 1 k dodatku č. 2 smlouvy 
S/0556/2020/OŠKMaT      
 
Lašský sportovní klub Frýdek-Místek, z.s.     

         
NÁKLADOVÝ ROZPOČET - UZNATELNÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY  
MLÁDEŽNICKÝ SPORT 2021      

         

DRUH NÁKLADU/VÝDAJE       
VÝŠE 
DOTACE 

      

Druh 1. Spotřeba sportovního materiálu   
Položka 1.1. Sportovní potřeby   
  1.2. Sportovní pomůcky   

  
1.3. Pitný režim, vitamíny, svačiny, obědy, 
večeře   

  1.4. Diplomy, poháry, věcné ceny   
  1.5. Zdravotnické potřeby včetně Covid testů   

Druh 2. Osobní náklady včetně odvodů   

  
2.1. Trenéři a realizační tým mládeže vč. 
OSVČ 200000 

  2.2. Rozhodčí   
  2.3. Lékařské služby a zdravotní dozor   
  2.4. Pořadatelské služby a časomíra   

Druh 3. Náklady stadionů   

  
3.1. Odměna hlavní správce a řadoví správci 
stadionů   

  3.2. Odměna vrátný    
  3.3. Zabezpečení stadionů   

  
3.4. Materiál a služby k opravám a údržbě 
stadionů a hřišť   

  3.5. PHM do zahradní techniky   
  3.6. Opravy a údržba stadionů   
  3.7. Vodné, stočné   
  3.8. Teplo   
  3.9. El. energie   
  3.10. Odvoz odpadu   

  
3.11. Servis a Wellness včetně spotřební 
chemie   

  3.12. Poplatky za telekomunikační služby   

  
3.13. Poplatky za připojení k internetu, správa 
PC sítě areálů   

  
3.14. Software (office, účetní, sportovní a 
obdobné programy)   

  3.15. Úklid   
  3.16. Prací prostředky     

  
3.17. Kancelářské potřeby a související DHM 
do 80. tis. Kč   
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Druh 4. Nájmy   

  
4.1. Nájmy sportovišť včetně zázemí a služeb 
s nájmem spojených 260000 

      

Druh 5. Služby   

  
5.1. Náklady na dopravu na utkání, 
soustředění, turnaje apod.    

  5.2. Jízdné (dtto)   
  5.3. Cestovné (dtto)   
  5.4. Ubytování    
  5.5. Stravování   
  5.6. Startovné   

  5.7. Účetní služby   

  
5.8. Regenerace, masérské služby a služby 
terapeuta   

  5.9. Lékařské vyšetření   

  
5.10. Operativní pronájem dodávkových 
automobilů na přepravy hráčů   

  5.11. Soustředění 80000 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY/VÝDAJE CELKEM: 540.000 
 
 


