Statutární město Ostrava
městský obvod Krásné Pole

Smlouva

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ
DOTACE
uzavřená dle ust. § 159 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souvztažnosti s ust. § 10a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
městský obvod Krásné Pole
Družební 576, 725 26 Ostrava – Krásné Pole
zastoupený starostou, Ing. Tomášem Výtiskem
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 19-1646664329/0800
IČ:
00845451
CZ00845451 (plátce DPH)
DIČ:
__________________________________________
Fakturační údaje:
Dodavatel:
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
Zasílací adresa:
městský obvod Krásné Pole
Družební 576
725 26 Ostrava-Krásné Pole
IČ:00845451
DIČ:CZ00845451

__________________________________________
(dále jen poskytovatel)
a
TJ SOKOL Krásné Pole
Sklopčická 557, 725 26 Ostrava – Krásné Pole
zastoupený předsedou jednoty, p. Martinem Prokešem
__________________________________________
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

60336706
Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
1646635309/0800

__________________________________________
(dále jen příjemce)
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veřejnoprávní smlouva

Statutární město Ostrava
městský obvod Krásné Pole

Smlouva

Obsah smlouvy

čl. I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření
smlouvy. Smluvní strany se zavazují změny údajů bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

čl. II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.
Dotaci poskytovatel poskytuje za podmínek dále stanovených a příjemce se zavazuje tuto dotaci přijmout a
užít v souladu s jejím účelovým zaměřením.

čl. III.
Účelové určení a výše dotace
Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje účelovou dotaci ve výši 248 000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet
osm tisíc korun českých). Tato dotace je určena pouze k úhradě těchto nákladů:
1. ve výši 108 000,- Kč:
a) pronájem pozemku tréninkového hřiště
b) nájem pozemků fotbalového hřiště
c) vesnické sportovní hry (účastnický poplatek)
d) podpora mládeže v kopané
e) náklady s pojené s údržbou a opravami budovy a areálu, pojistné
f) volejbal (startovné a nájemné)
g) stolní tenis (startovné a nájemné)
2. ve výši 140 000,- Kč:
na záležitosti vztahující se k odkupu pozemku parc.č. 1189/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Krásné
Pole a pozemku parc. č. 1189/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Krásné Pole

čl. IV.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel se zavazuje, že převede ve lhůtě 14 dnů od podpisu smlouvy ve prospěch účtu příjemce částku
dle článku III. této smlouvy.
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čl. V.
Použití dotace
1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování dotace do dne 30.10.2017.
2. Poruší-li příjemce jakýmkoliv způsobem ustanovení této smlouvy, je poskytovatel oprávněn
požadovat vrácení dotace v plném rozsahu a příjemce se tímto zavazuje ve lhůtě do 10 dnů od
doručení výzvy dotaci vrátit.
3. Příjemce si je vědom, že je povinen strpět veřejnoprávní kontrolu, kterou je oprávněn provést
kontrolní orgán městského obvodu Krásné Pole na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění. Za tímto účelem je příjemce povinen předložit dárci k nahlédnutí veškeré
doklady, příp. i jiné předměty, jimiž bude možno způsob použití dotace prokázat.

čl. VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Oprávnění a závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na příp. právní
nástupce smluvních stran.
4. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo
výpovědí kterékoli z nich. Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena jejímu adresátu. Příjemce je v případě
ukončení vztahu povinen vrátit prostředky dotace, které jím nebyly ke dni účinnosti výpovědi
použity zpět na účet poskytovatele ve lhůtě do 10 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
6. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.
7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Krásné Pole na svém zasedání dne
22.3.2017 usnesením č. 152/ZMOb-KrP/1418/13.
Za poskytovatele:
V Ostravě dne: ………………………….

…………………………………………
Ing. Tomáš Výtisk
starosta
Za příjemce:

…………………………………………
Martin Prokeš
předseda TJ Sokol
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