
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Í1UKRP003H590 
č. MUKR/SML/000094/FI/2017

,kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 10a odst. 5) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
smluvní strany:

1. Město Kravaře, IČ: 00300292
se sídlem Náměstí 43, 747 21 Kravaře 
bankovní spojení , č.ú.
zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou 
(dále jen „poskytovatel")

a

2. Sportovní klub Kravaře, z.s.
se sídlem Alejní 728/13, 747 21 Kravaře 
IČ: 19015461
spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 
vložka 713
bankovní spojení č.ú.
zastoupen Ing. Herbertem Kahlerem - předsedou spolku
(dále jen „příjemce")

takto:
I.

Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto cestou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci 
individuální dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout.

II.
Výše a účel dotace

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční individuální dotaci ve výši 
100 000 Kč (dále jen „dotace").

2. Shora uvedená dotace bude poskytnuta výhradně na úhradu neinvestičních nákladů spojených 
s činností jednotlivých oddílů Sportovního klubu Kravaře, z.s. v kalendářním roce 2017, a to 
takto:

Sportovní oddíl Výše poskytnuté dotace

Stolní tenis 30 000 Kč
Šachy 10 000 Kč
ASPV 5 000 Kč
Volejbal 5 000 Kč
Tenis 10 000 Kč
Florbal 25 000 Kč
Hokej 15 000 Kč
celkem 100 000 Kě

3. Shora uvedená dotace bude poskytnuta příjemci bezhotovostním převodem na účet příjemce 
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to v termínu do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami.
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4. Účelu poskytnutí dotace bude dosaženo nejpozději do 30. 11. 2017.

5. Závěrečné vyúčtování dotace bude provedeno formou předložení veškerých účetních dokladů 
(pokladní doklady, peněžní deník, bankovní výpisy, apod.) a bude předloženo nejpozději do
12.12.2017.

III.
Podmínky poskytnutí dotace

1. Příjemce dotace je povinen dotaci použít pouze ke shora uvedenému účelu. Pokud příjemce 
dotace použije dotaci nebo její část k jinému účelu, než je uvedeno shora v této smlouvě, je 
povinen poskytnutou dotaci v celém rozsahu vrátit. Nevrátí-li příjemce dotaci, dopustí se 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě, že příjemce nevyužije celou dotaci ke shora uvedenému účelu, zavazuje se nepoužité 
finanční prostředky vrátit na účet poskytovatele dotace, uvedený v záhlaví této smlouvy a to 
nejpozději do 31. 12. 2017. Nevrátí-li příjemce dotaci, dopustí se porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je příjemce dotace povinen poskytnutou dotaci v celém 
rozsahu vrátit na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, i v případě, že v období 
od podpisu této smlouvy do 31. 12.2017 dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby 
s likvidací. Dotace bude vrácena do 30 dnů od účinnosti přeměny nebo od účinnosti zrušení 
právnické osoby s likvidací.

IV.
Závěrečné ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zákonných zástupců obou smluvních stran.

2. Jakékoliv dodatky, nebo změny smlouvy jsou možné jen písemnou formou.

3. Tato smlouva existuje ve třech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.

4. Poskytnutá dotace je veřejnou podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Kravaře na jeho 17. zasedání 
konaném dne 26.4.2017.

V Kravařích dne: - \ ~íVr ^017 V Kravařích dne:


