
Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem ě. 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/, 158 00 Praha 5 
zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou -starostou 
IČ: 00241687
bankovní spojenř^^^^^^^^^^^^H 

účtu:
(dále jen „poskytovatel") 

a

název: TJ Sokol Stodůlky z. s.
1Č: 613 81 616
se sídlem: Kovářova 545, Stodůlky, 155 00 Praha 5
registrovaná u MČ Praha 13 pod reg. č. 101 
Statutární zástupce: Václav Sailer 
Právní forma: spolek
zaps.u: Městského soudu v Praze, spolkový rejstřík, oddíl L, vložka 471 
bankovní spojení: 

účtu:
(dále jen ,příjemce")

I.
1. Na základě žádosti příjemce a usnesení ZMČ č. UZ 0346/2018 ze dne 18. 4. 2018 poskytne 
poskytovatel příjemci dotaci (dále jen finanční příspěvek) na akci specifikovanou v žádosti 
příjemce ze dne 9. 3. 2018, ve výši 1.000.000 slovy: jedenmilionkorun, na období od 1. 5. 2018 
do 31. 12. 2018.

2. Finanční příspěvek bude použit na dofinancování projektu rekonstrukce stávajícího fotbalového 
hřiště ve sportovním areálu TJ Sokol Stodůlky
podmínka použití: využití finančních prostředků dle žádosti příjemce ze dne: 9.3.2018

3. Poskytnutý finanční příspěvek může být použit výhradně na účelové položky uvedené 
vodst. 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: 6138161608

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: 31. 12. 2018, 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.



2.0 využití finančního příspěvku musí příjemce písemně informovat poskytovatele formou 
vyúčtování. Vyúčtování musí být provedeno v souladu s touto smlouvou, a to ve ihůtě stanovené 
v čl. I. odst. 6. této smlouvy.

III.
1. 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.

TV.
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 insolveněnflio řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, zmčnu 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 přemčny, 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. Smlouva je 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 UZ 0346/2018 z 18. 4. 2018

7. Tato smlouva má charakter veřejnoprávní smlouvy.

V Praze dne V Praze dne

poskytovatel příjemce

Příloha: Žádost o finanční příspěvek

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

s usnesením UZ 0346/2018 z 18. 4. 2018

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 13


