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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č. ŠaK/0155/22 
 
 
Smluvní strany 
statutární město Ostrava 
sídlo:  Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava 
zastoupený: Bc. Richardem Verešem, starostou 
 ________________________________________________  
IČO:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  27-1649322359/0800 
KS:  0558 
VS: xxxx 
 ________________________________________________  
na straně jedné jako poskytovatel dotace, dále jen „Poskytovatel“ 
 
a 
 
FC Heřmanice Slezská z.s.  
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 145 
sídlo:                   Na Strži 368/10, 713 00 Ostrava-Heřmanice 
zastoupený: Jaroslavem Mlčochem, předsedou  
 ________________________________________________  
IČO: 447 40 174 
peněžní ústav: xxxx 
číslo účtu:  xxxx  
na straně druhé jako příjemce dotace, dále jen „Příjemce“ 
 
Poskytovatel a Příjemce společně jako „Smluvní strany“ 
 
Čl. I  
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době jejího uzavření. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně bez 
prodlení nejpozději do 8 dnů druhé Smluvní straně. 

2. Příjemce je povinen oznámit písemně Poskytovateli rovněž veškeré změny, týkající se obsahové 
části dále uvedeného projektu, které nastanou v průběhu jeho realizace, dále změny související 
s čerpáním dotace, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 
 

Čl. II 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouvy“) je poskytnout Příjemci 
individuální účelovou dotaci (dále jen „Dotace“) na realizaci projektu v souladu s předloženou 
žádostí včetně rozpočtu a v souladu s ustanovením této Smlouvy. 

2. Poskytnutí Dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

3. Příjemce podpisem Smlouvy stvrzuje svou vědomost o skutečnosti, že vzhledem k původu Dotace, 
tj. z rozpočtu územního samosprávného celku, podléhá hospodaření Příjemce kontrole Poskytovatele 
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v rozsahu nezbytném pro kontrolu použití Dotace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
Čl. III 
Účel a výše Dotace  

1. Na základě této Smlouvy Poskytovatel poskytne Příjemci Dotaci na částečnou úhradu nákladů 
spojených s realizací projektu „Oslavy 90 let založení fotbalového klubu FC Heřmanice Slezská“ 
ve výši 95 000 Kč (slovy: devadesát pět tisíc korun českých) (dále jen „Projekt“). 

2. Příjemce je oprávněn použít Dotaci na účel uvedený v odst. 1. tohoto článku, v souladu s touto 
Smlouvou a předloženou žádostí o poskytnutí Dotace k úhradě uznatelných nákladů, kterými jsou 
neinvestiční náklady ve výši 95 000 Kč, které vznikly a byly uhrazeny v období od 01.01.2022 do 
30.11.2022 a prokazatelně souvisejí s realizací účelu Dotace v souladu s předloženou žádostí a 
rozpočtem v ní.  
 

Čl. IV 
Podmínky použití dotace  

1. Dotace bude převedena Poskytovatelem na účet Příjemce uvedeného v záhlaví této Smlouvy 
do 20 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsání 
příslušné částky z účtu Poskytovatele.  

2. Příjemce Dotaci přijímá a zavazuje se ji použít ke stanovenému účelu a za podmínek stanovených 
platnými právními předpisy, touto Smlouvou a předloženým rozpočtem.  

3. Uznatelným nákladem, který lze financovat z Dotace, je takový náklad, který: 
a) vznikl Příjemci a byl Příjemcem uhrazen v období, v němž má být dosaženo účelu Dotace, 
b) byl vynaložen v souladu s účelem Dotace a podmínkami Smlouvy na financování: 

- nákup spotřebního materiálu, 
- nákup sportovního materiálu, 
- nákup majetku, 
- věcné ceny a suvenýry, 
- hygienické potřeby, 
- spotřeba energii, 
- doprava, 
- stravování a občerstvení účastníků akce, 
- tiskové služby a propagace, 
- jiné služby - vystoupení umělců, 
- DPP pořadatelům do výše 2 000 Kč, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

d) byl zanesen v účetnictví Příjemce, je identifikovatelný a podložený ostatními záznamy. 
 

4. Neuznatelným nákladem, který nelze financovat z Dotace je:    
a) uhrazení zálohových plateb vůči třetím osobám (energie placené formou záloh jsou 

uznatelným nákladem, pokud je doloženo, v termínu pro podání vyúčtování Dotace, 
zúčtování skutečně spotřebovaných a zaplacených energií), 

b) pořízení věcí nebo práv převáděných Příjemcem třetím osobám po dobu 10 let 
od závěrečného vyúčtování Dotace, 

c) úhrada platů a mezd včetně odvodů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
d) nákup alkoholických nápojů, 
e) náklady na dopravu osobním motorovým vozidlem, 
f) ceniny (dárkové karty, dárkové poukazy, permanentky, aj.), 
g) platby z jakéhokoliv právního důvodu jiným právnickým nebo fyzickým osobám, které 

se nepodílejí na přípravě a realizaci Projektu, na který byla poskytnuta Dotace, 
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h) leasingové splátky, úroky z úvěrů a zápůjček a jakékoliv finanční závazky, které nevznikly 
příjemci ve spojitosti s Projektem, na jehož přípravu a realizaci mu byla poskytnuta Dotace, 

i) smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení či jakékoliv jiné zákonné či smluvní majetkové 
sankce, 

j) dary, 
k) produkční náklady, 
l) odpisy z majetku, 
m) finanční příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (včetně stravenek), 
n) zálohové platby, které nebudou do termínu konečného čerpání Dotace vyúčtovány, 
o) náklady, které má Příjemce zakalkulovány v ceně služby, kterou poskytuje cizímu subjektu, 
p) odměny statutárnímu orgánu či členům statutárního organu, 
q) je-li Příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a má nárok na odpočet DPH 

na vstupu, není DPH na vstupu způsobilým výdajem, a to ani v případě, kdy Příjemce nárok 
na odpočet DPH na vstupu neuplatnil. Toto stanovení platí i v případě, že se Příjemce stal 
v průběhu čerpání Dotace plátcem DPH, a to od okamžiku, kdy se plátcem DPH stal. 

 
V případě, že Příjemce Dotace nesplní podmínky Dotace dle Čl. III, IV či poruší povinnosti Příjemce dle 
Čl. V, nebudou mu dané výdaje částečně či plně uznány.  
 
Čl. V  
Povinnosti Příjemce 

1. Příjemce se zavazuje, že: 
- bude realizovat Projekt vlastním jménem, na vlastní účet a vlastní odpovědnost, 
- naplní účelové určení Projektu, 
- použije finanční prostředky z Dotace na opravu/rekonstrukci věci nemovité, jež je pouze ve 

výlučném vlastnictví Příjemce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,  
- změny v realizaci Projektu bude provádět až po předchozím písemném souhlasu Poskytovatele, 
- nepředá pořízený nebo technicky zhodnocený majetek do užívání z titulu výpůjčky či nájmu 

jinému subjektu, tento majetek se zavazuje nezcizit a nepřevést na jinou právnickou či fyzickou 
osobu, tento závazek zaniká uplynutím 10 let ode dne předložení závěrečného vyúčtování 
Dotace Poskytovateli. 

2. Příjemce se zavazuje, že v rámci vyúčtování tohoto Projektu nebudou na jeho realizaci duplicitně 
uplatněny totožné náklady (účetní doklady), které Příjemce uplatnil již ve finančním vypořádání 
u jiného Poskytovatele či jiné Dotace poskytnuté Poskytovatelem. Na vyžádání Poskytovatele je 
Příjemce povinen předložit ke kontrole také veškeré ostatní doklady vztahující se k hospodaření 
Příjemce Dotace. 

3.  Příjemce Dotace je povinen umožnit Poskytovateli Dotace provádět kontrolu ode dne podpisu 
Smlouvy po dobu 10 let od závěrečného vyúčtování.  

4. Nebyla-li Příjemcem v období dle Čl. III odst. 2 Smlouvy vyčerpána Dotace v plné výši, 
zavazuje se Příjemce nepoužitou část Dotace vrátit Poskytovateli nejpozději do dne předložení 
vyúčtování dle Čl. VI odst. 1 Smlouvy formou bezhotovostního převodu na peněžní účet 
Poskytovatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Za okamžik vrácení Dotace nebo její části se 
považuje okamžik připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele. 

5. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace účelu a v rámci poskytnuté Dotace vhodným způsobem 
prezentovat Poskytovatele uvedením loga nebo textem ve znění: „Projekt je spolufinancován 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava.“, takto: 
- na webových stránkách nebo sociálních sítích, pokud je Příjemce provozuje, 
- na propagačních materiálech, 
- umístěním banneru v místě konání akce (banner je možné zapůjčit na odboru kanceláře starosty 

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, ul. Těšínská 35), 
- uvedením informace o poskytnuté Dotaci ve výroční zprávě Příjemce, 
- v případě mediální propagace, vydávání tiskových zpráv a konání tiskových konferencí, 

týkajících se účelu Dotace, uvedením informace, že Projekt je spolufinancován statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava, ve vhodných případech rovněž 
podpořením sdělované informace logem městského obvodu Slezská Ostrava. 
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6. Příjemce se Smlouvou zavazuje vést o poskytnuté Dotaci účetní evidenci v rozsahu, způsobem 
a po dobu v souladu s příslušnými právními předpisy. Peněžní prostředky, pocházející z poskytnuté 
Dotace, budou vedeny v účetní evidenci odděleně, a to: 

a) v případě účtování v soustavě podvojného účetnictví budou vedeny analyticky a odděleně, 
b) v případě vedení daňové evidence budou příjmy a výdaje členěny podle zdrojů. 

Tato evidence musí být podložena účetními záznamy. Z nich musí být zřejmé, že jde o peněžní 
prostředky hrazené z Dotace poskytnuté na základě této Smlouvy. Čestné prohlášení Příjemce 
o vynaložení peněžních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného Projektu není 
považováno za účetní záznam. 

7. Příjemce je povinen po dobu 10 let od data určeného pro předložení vyúčtování Dotace archivovat 
žádost včetně příloh, Smlouvu o poskytnutí Dotace, originály dokladů prokazující čerpání Dotace 
a vyúčtování Dotace včetně příloh. 

8. Příjemce se podpisem Smlouvy výslovně zavazuje umožnit osobám pověřeným Poskytovatelem 
přístup do prostor Příjemce, nahlédnutí do veškeré účetní evidence vztahující se k Dotaci 
a provedení všech dalších úkonů nezbytných pro kontrolu použití poskytnuté Dotace Příjemcem. 
Kontrola na místě bude dle pokynu Poskytovatele provedena v sídle Příjemce, v místě realizace 
Projektu nebo v sídle Poskytovatele. 

9. Příjemce je povinen veškeré platby nad 30 tisíc Kč provádět bezhotovostním platebním stykem, a to 
výhradně z účtu znějícího na jméno Příjemce. V případě, že hodnota jedné objednávky Příjemce 
hrazená z dotace dosáhne výše 30 tisíc Kč, pak je Příjemce povinen tuto objednávku hradit na 
základě jediné faktury, to znamená nikoli na základě dílčích faktur znějících na částky nižší než 30 
tisíc Kč. 
 

Čl. VI 
Vyúčtování dotace 

1. Vyúčtování Dotace je Příjemce povinen předložit nejpozději do 15.12.2022 odboru školství 
a kultury Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na předepsaných tiskopisech (k dispozici 
na www.slezska.cz, v sekci Radnice – ostatní - Dotace) v členění: 

a) závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři obsahující popis použití Dotace, celkové 
vyhodnocení splnění účelu,  

b) vyúčtování Dotace na předepsaném formuláři s uvedením seznamu jednotlivých účetních 
dokladů vztahujících se k dané Dotaci s uvedením čísla účetního dokladu, podrobného 
popisu dokladu (co, pro koho atp.), celkové částky dokladu a částky hrazené z Dotace, 

c) fotokopie účetních dokladů vztahujících se k dané dotaci včetně dokladů o jejich úhradě. 
Příjemce je povinen na originálech účetních dokladů hrazených z prostředků Dotace uvádět 
text: „Financováno z rozpočtu SMO, MOb Slezská Ostrava“ a uvést evidenční číslo 
Smlouvy. Pokud se bude účetní doklad týkat Dotace jen zčásti, je Příjemce povinen označit 
na dokladu tu část, která se k použití Dotace vztahuje. 

d) doložení zajištění propagace Poskytovatele dle Čl. V odst. 5 Smlouvy, 
e) doložení fotodokumentace z průběhu realizace akce (fotografie služeb, na které je dotace 

čerpána)  
 

Bližší specifikace dokladů a náležitostí vztahujících se k jednotlivým uznatelným nákladům: 

Každé použití finančních prostředků Dotace musí být doloženo takto: 
- bezhotovostní výdaje – kopií prvotního dokladu (faktura, smlouva, apod.) a kopií dokladu o úhradě 

(výpis z bankovního účtu Příjemce), včetně plateb platební kartou Příjemce, 
- hotovostní výdaje – kopií prvotního dokladu (paragon, faktura, smlouva, apod.), 
- veškeré účetní doklady (faktura, paragon, příjmový pokladní doklad atd.) musí být vystaveny 

osobou, která má příslušné oprávnění (živnostenský list) dané služby či prodej poskytovat, 
- v případě ubytovacích a stravovacích služeb pro dospělé, děti a mládež (do 18 let) je Příjemce 

povinen uvést jména ubytovaných účastníků na faktuře s rozpisem stravování na osobu (snídaně, 
oběd, večeře), 
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- Příjemce je povinen pořídit a doložit fotodokumentaci z průběhu realizace Projektu v případě, že je 
Dotace poskytnuta za účelem opravy/rekonstrukce majetku (fotodokumentace před i po realizaci 
opravy/rekonstrukce). 

- Příjemce je povinen dokládat účetní doklady obsahující podrobný rozpis prací a služeb včetně cen, 
objednávky, dodací listy, Nákup materiálního vybavení – příjmový účetní doklad, na kterém bude 
uvedena specifikace položek (v případě použití zkratek a symbolů je nutno rozepsat), 

- v případě věcných cen - příjmový účetní doklad, na kterém bude uvedena specifikace položek (v 
případě použití zkratek a symbolů je nutno rozepsat). Dárkové poukazy/šeky a jimi obdobné nelze 
použít. 

- nájem a služby spojené s nájmem – kopie nájemní smlouvy včetně dodatků, 
- cestovné/jízdné a doprava – kopie jízdenek za vlak, autobus, faktury za pronájem vozidel, autobusů, 

seznam účastníků, 
- odměny rozhodčích – doklad musí obsahovat jméno, popis činnosti, výše odměny (je nutno doložit 

směrnici, na základě které je stanovena výše odměny), den konání, podpis, 
- vzdělávání a školení – příjmový účetní doklad, seznam účastníků, akreditace, fotodokumentace. 

K finančnímu vypořádání dotace na investice nebo opravy je Příjemce povinen dále doložit: 

- kopii smlouvy o dílo (je-li uzavřena), 
- příjmový účetní doklad s podrobným položkovým rozpočtem, 
- kopie protokolu o předání díla, dodací listy (v případě, že byly protokoly vystaveny). 

 
 

Čl. VII 
Porušení rozpočtové kázně a dotační podvod 

1. Příjemce podpisem Smlouvy stvrzuje svou vědomost o skutečnosti, že porušení Smlouvy, zejména: 
a) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků, 
b) porušení jakéhokoli závazku přijatého Příjemcem v Čl. V a VI Smlouvy, 
c) použití Dotace poskytnuté dle Smlouvy k jinému účelu, než je ujednán v Čl. III Smlouvy, 
d) použití Dotace v rozporu se závaznými právními předpisy nebo Smlouvou, 
e) neschopnost Příjemce prokázat Poskytovateli, jak byly peněžní prostředky z Dotace použity, 

je porušením rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byly poskytnuté peněžní prostředky neoprávněně 
použity. 

3. Příjemce podpisem Smlouvy stvrzuje svou vědomost o skutečnosti, že pokud v žádosti o poskytnutí 
dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, nebo použije 
v nikoli malém rozsahu prostředky získané účelovou dotací na jiný než určený účel, může být tímto 
jednáním naplněna skutková podstata trestného činu dotačního podvodu dle ustanovení 
§ 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za něž lze uložit 
Příjemci trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti. 
 

Čl. VIII 
Ostatní ujednání 
1. Poskytovatel si v souvislosti s poskytnutím Dotace vyhrazuje právo zveřejnit údaje o Příjemci uvedené 

v záhlaví Smlouvy, a dále výši a účel poskytnuté Dotace. 
2. Poskytovatel prohlašuje, že jako organizační jednotka statutárního města Ostravy je oprávněn k užití 

loga městského obvodu Slezská Ostrava jako autorského díla. Poskytovatel je oprávněn poskytnout 
(pod)licenci k užití loga městského obvodu Slezská Ostrava třetí osobě. 

3. Poskytovatel Smlouvou poskytuje Příjemci bezúplatně nevýhradní oprávnění logo městského obvodu 
Slezská Ostrava užít pro účel stanovený Smlouvou, způsobem vymezeným Smlouvou, v rozsahu 
územně neomezeném po dobu realizace Projektu. 

4. K účelu prezentace specifikované v Čl. V odst. 5 Smlouvy uděluje Poskytovatel Příjemci podpisem 
Smlouvy souhlas s užíváním loga městského obvodu Slezská Ostrava a Příjemce toto oprávnění přijímá. 
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Příjemce se zavazuje ohlásit Poskytovateli písemně nebo formou e-mailu užití loga a umožnit 
Poskytovateli předběžnou kontrolu, zda užití loga je v souladu s podmínkami této Smlouvy. 

5. Poskytovatel jako organizační jednotka statutárního města Ostravy má udělen znak a vlajku. K užití 
vlajky městského obvodu Slezská Ostrava není nutný souhlas Poskytovatele. Poskytovatel souhlasí 
s tím, aby Příjemce použil znak městského obvodu Slezská Ostrava pro účel stanovený Smlouvou.  

6. Příjemce se podpisem Smlouvy dále zavazuje v případě přeměny Příjemce nebo zrušení Příjemce 
s likvidací: 

a) počínaje dnem příslušného rozhodnutí či dohody o přeměně nebo zrušení Příjemce nevyužívat 
peněžní prostředky z Dotace bez ohledu na skutečnost, že doba použití Dotace ujednaná 
v Čl. III odst. 2 Smlouvy doposud neuplynula, 

b) do dvou týdnů po dni příslušného rozhodnutí či dohody o přeměně nebo zrušení Příjemce vrátit 
Poskytovateli veškeré doposud v souladu se Smlouvou nevyužité peněžní prostředky z Dotace 
formou bezhotovostního převodu na peněžní účet Poskytovatele č. 27-1649322359/0800, 
VS xxxx, vedený u České spořitelny a.s.; za okamžik vrácení Dotace Smluvní strany považují 
okamžik připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele, 

c) do jednoho měsíce po dni příslušného rozhodnutí či dohody o přeměně nebo zrušení Příjemce 
předat v písemné podobě Poskytovateli vyúčtování Dotace s rekapitulací ke dni příslušného 
rozhodnutí či dohody o přeměně nebo zrušení Příjemce. Současně s vyúčtováním a ve stejném 
termínu se Příjemce zavazuje předat Poskytovateli ke kontrole účelnosti čerpání Dotace veškeré 
účetní doklady, vztahující se k Dotaci poskytnuté dle Smlouvy. Za okamžik předání vyúčtování 
a účetních dokladů se považuje den jejich doručení Poskytovateli na adresu uvedenou v záhlaví 
Smlouvy.  

 
Článek IX 
Ukončení Smlouvy 
1. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran nebo písemnou výpovědí. 
2. Poskytovatel může tuto Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení Dotace. 
3. Poskytovatel Dotace může Smlouvu vypovědět z důvodů porušení povinností Příjemce stanovených 

touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, a to zejména pokud: 
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle Čl. VII Smlouvy, 
b) bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
c) Příjemce Dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 

Smlouvy, 
d) je v likvidaci, 
e) je on sám, případně jako právnická osoba či některá z osob tvořících statutární orgán Příjemce 

Dotace odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 
činnosti Příjemce Dotace, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku 
ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, 

v jednoměsíční výpovědní době, která začíná běžet ode dne doručení výpovědi Příjemci Dotace.  
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením Dotace, nárok na vyplacení Dotace nevzniká 

a nelze se jej platně domáhat. V případě ukončení smluvního vztahu je Příjemce povinen předložit 
Poskytovateli finanční vypořádání Dotace a vrátit peněžní prostředky Dotace, které jím nebyly ke dni 
ukončení Smlouvy použity v souladu s touto Smlouvou, zpět na účet Poskytovatele ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne ukončení Smlouvy. 
 

Článek X 
Závěrečná ujednání 
1. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným, neplatným či zdánlivým, zůstávají ostatní 

ujednání Smlouvy účinná a platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním 
účinným a platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání 
původního. 
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2. Veškeré změny a doplnění Smlouvy vyžadují písemnou dohodu Smluvních stran, přičemž každá taková 
písemná dohoda o změně obsahu závazku musí být v listinné podobě a vzestupně očíslována. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy 
svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si každá Smluvní 
strana ponechá jeden (1) stejnopis podepsaný oběma Smluvními stranami. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, pokud zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá Smlouva 
účinnosti v souladu s tímto zákonem. V případě, že zákon stanoví povinnost zveřejnění Smlouvy 
v registru smluv, zavazuje se Poskytovatel Smlouvu v souladu se zákonem uveřejnit.  
 

Článek XI 
Doložka platnosti právního jednání 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
 
O uzavření Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava dne 23.06.2022 svým 
usnesením č. 0521/ZMOb-Sle/1822/21. 
 
 
 
Za Poskytovatele Za Příjemce 
 
Datum:       Datum: 
Místo: Ostrava      Místo:  
 
 
 
 
…………………………………….   ……………………………………. 
             Bc. Richard Vereš         Jaroslav Mlčoch 
                    starosta           předseda 
 
 

 
 
 
 
  


