
  

 Odbor školství a kultury                                                            2.2. 

 

 Pro jednání zastupitelstva města dne 6.11.2019 

 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury 

 Předkládá: Mgr. David Šimek 

 

 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace 
 

 

Důvodová zpráva: 
 

Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení návrh na poskytnutí investiční dotace pro 

společnost SPORTES Svitavy s. r. o. v celkové výši 400 tis. Kč na realizaci investičních akcí: 

 - 300.000 Kč na pořízení variabilního systému tréninkových košů ve Sportovní hale 

 Na Střelnici, koše budou před utkáním na hlavní ploše demontovány, aby nebránily 

 divákům ve výhledu. 

 - 100.000 Kč na vytvoření IT infrastruktury a vzájemného propojení sítí v areálu 

 Svitavského stadionu. Vzhledem k požitým technologiím s možností dálkových 

 přístupů je třeba zajistit to přiměřeného množství dat. 

Každá akce je řešena samostatnou smlouvou o poskytnutí investiční dotace, které jsou 

v příloze tohoto materiálu. 

Odbor školství a kultury doporučuje přijmout navržené usnesení. 

 

 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

a) poskytnutí dotace podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 

250/2000 Sb. v celkové výši 400.000 Kč společnosti SPORTES Svitavy s. r. o. se sídlem 

Svitavy, Předměstí, Tovární 677/28, na projektovou dokumentaci a zhotovení 

variabilního systému oddělávacích tréninkových basketbalových košů na Sportovní 

hale Na Střelnici v roce 2019 – 2020 (300.000 Kč) a na vytvoření IT infrastruktury a 

vzájemného propojení v areálu Svitavského stadionu v roce 2019 (100.000 Kč) 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč se společností SPORTES 

Svitavy s. r. o. se sídlem Svitavy, Předměstí, Tovární 677/28, na projektovou 

dokumentaci a zhotovení variabilního systému oddělávacích tréninkových 

basketbalových košů na Sportovní hale Na Střelnici v roce 2019 - 2020 dle 

předloženého návrhu 

c) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč se společností SPORTES 

Svitavy s. r. o. se sídlem Svitavy, Předměstí, Tovární 677/28, na vytvoření IT 

infrastruktury a vzájemného propojení v areálu Svitavského stadionu v roce 2019 dle 

předloženého návrhu 

Z: vedoucí odboru školství a kultury  

 

 

 

   

 

Příloha: Smlouvy o poskytnutí dotace 

 



č. 172/2019 

č.j.:  12548-19/OŠK-106-2019/std 

  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 
uzavřená podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

Poskytovatel:           Město Svitavy 

Sídlo:                     T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:                             00277444 

DIČ:                          CZ00277444 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                 520591/0100 

Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  

 (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  SPORTES Svitavy s.r.o.   

Sídlo:   Svitavy, Předměstí, Tovární 677/28 

IČ:   62062620 

DIČ:   CZ62062620 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:  101421824/0300 

Jednající:  Ing. Bronislav Olšán, jednatel společnosti 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), je 

účelové poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na projektovou 

dokumentaci a zhotovení variabilního systému oddělávacích tréninkových basketbalových 

košů na Sportovní hale Na Střelnici v roce 2019-2020. 

 

Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 300.000,- Kč slovy: 

třistatisíckorunčeských a poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 15 dnů po zveřejnění 

v registru smluv.  

   

 



Článek III. 

Povinnosti příjemce 

Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v článku 

I, a to nejpozději do 31. 5. 2020  

b) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace 

c) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě 

d) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 6. 2020 prostřednictvím odboru školství a 

kultury Městského úřadu Svitavy vyúčtování dotace doložené fotokopiemi faktur s  

rozpisem dodávky, výpisů z běžného účtu, případně jiných dokladů prokazujících 

vynaložení výdajů 

e) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na účet 

poskytovatele 

 

 

Článek IV. 

Kontrola, sankce 

 

1. V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen vrátit 

nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti 

přeměny nebo zrušení příjemce na účet poskytovatele.  

 

2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 

znění, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace včetně plnění 

podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu 

orgánu poskytovatele veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. 

 

3. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním 

orgánem poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých 

finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených 

kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat 

orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.  

 

4. V případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, se ukázaly 

nepravdivými nebo neúplnými, nebo v případě nepředložení vyúčtování se smluvně 

stanoveném termínu, nebo v případě, že údaje uvedené ve vyúčtování se ukázaly 

nepravdivými nebo neúplnými, je příjemce povinen celou dotaci, nebo její část 

stanovenou poskytovatelem, vrátit na účet poskytovatele do jednoho měsíce od 

uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem. 

 

5. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je 

považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových 

pravidlech s následkem odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do rozpočtu 

poskytovatele. Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití 

způsobem specifikovaným v ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových 

pravidlech. Zadržením finančních prostředků je porušení povinnosti vrácení 

poskytnutých prostředků podle článku III písm. e) této smlouvy. Odvod za porušení 

rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 

Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu.  

 



Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že bere na vědomí všechny 

podmínky čerpání finančních prostředků, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a 

zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění ostatních závazků vyplývajících mu 

z této smlouvy. 

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

3. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran. 

 

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Poskytnutí investiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Svitavy dne 6. 11. 2019. 

   

 

 

 

Ve Svitavách dne:                                                   Ve Svitavách, dne:  

za poskytovatele:                                                     za příjemce: 

 

 

………………………………….                            ……………………………………………. 

 

  
 

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



č. 732/2019 

č.j.:  59162-19/OŠK-106-2019/std 

  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 
uzavřená podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

Poskytovatel:           Město Svitavy 

Sídlo:                     T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:                             00277444 

DIČ:                          CZ00277444 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                 520591/0100 

Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  

 (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  SPORTES Svitavy s.r.o.   

Sídlo:   Svitavy, Předměstí, Tovární 677/28 

IČ:   62062620 

DIČ:   CZ62062620 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:  101421824/0300 

Jednající:  Ing. Bronislav Olšán, jednatel společnosti 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), je 

účelové poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na vytvoření 

IT infrastruktury a vzájemného propojení v areálu Svitavského stadionu v roce 2019. 

 

Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 100.000,- Kč slovy: 

stotisíckorunčeských a poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 15 dnů po zveřejnění v 

registru smluv.  

   

 

 



Článek III. 

Povinnosti příjemce 

Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v článku 

I, a to nejpozději do 31. 12. 2019  

b) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace 

c) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě 

d) předložit poskytovateli nejpozději do 29. 2. 2020 prostřednictvím odboru školství a 

kultury Městského úřadu Svitavy vyúčtování dotace doložené fotokopiemi faktur s  

rozpisem dodávky, výpisů z běžného účtu, případně jiných dokladů prokazujících 

vynaložení výdajů 

e) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na účet 

poskytovatele 

 

 

Článek IV. 

Kontrola, sankce 

 

1. V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen vrátit 

nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti 

přeměny nebo zrušení příjemce na účet poskytovatele.  

 

2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 

znění, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace včetně plnění 

podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu 

orgánu poskytovatele veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. 

 

3. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním 

orgánem poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých 

finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených 

kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat 

orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.  

 

4. V případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, se ukázaly 

nepravdivými nebo neúplnými, nebo v případě nepředložení vyúčtování se smluvně 

stanoveném termínu, nebo v případě, že údaje uvedené ve vyúčtování se ukázaly 

nepravdivými nebo neúplnými, je příjemce povinen celou dotaci, nebo její část 

stanovenou poskytovatelem, vrátit na účet poskytovatele do jednoho měsíce od 

uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem. 

 

5. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je 

považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových 

pravidlech s následkem odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do rozpočtu 

poskytovatele. Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití 

způsobem specifikovaným v ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových 

pravidlech. Zadržením finančních prostředků je porušení povinnosti vrácení 

poskytnutých prostředků podle článku III písm. e) této smlouvy. Odvod za porušení 

rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 

Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu.  

 



Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že bere na vědomí všechny 

podmínky čerpání finančních prostředků, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a 

zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění ostatních závazků vyplývajících mu 

z této smlouvy. 

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

3. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran. 

 

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Poskytnutí investiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Svitavy dne 6. 11. 2019. 

   

 

 

 

Ve Svitavách dne:                                                   Ve Svitavách, dne:  

za poskytovatele:                                                     za příjemce: 

 

 

………………………………….                            ……………………………………………. 

 

  
 

                                                                             
 

 


