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NÁvnu ru usursruí:
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání
Usnesením č.

l. Schvaluje
a) realizaci projektu: ,,REKo FS - UT3G _ technické zhodnocení fotbalového hřiště

s umělým trávníkem" nájemcem FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s., sportovní areál
Soukeník 684,391 02 Sezimovo Ústí, lČ:4726777L,na pozemcích parc. č. 65L/3L a parc.
č. 65L/L2 k.ú' Sezimovo Ústí, s předpokládanými celkovými náklady ve r,niši I2.o24.4g2
Kč.

b) poskytnutí investiční dotace FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s., sportovní areál
Soukeník 684, 39I02 Sezimovo Ústí, lČ: 4726777!, na realizaci projektu ,,REKO Fs -
UT3G - technické zhodnocení fotbalového hřiště s umělým trávníkem" s celkovými
předpokládanými náklady projektu ve výši L2'o24.492 Kč za podmínek:
(i) dotace bude poskytnuta ve výši 1'7% celkových skutečných nákladů projektu, nejvýše

však 1.350.000 Kč;
(ii) projekt bude realizován nejpozději do 3L.L2.2o2o;
(iii)dotace bude vyplacena tak, že záloha na dotaci ve výši 1.012.500 Kč (tj. 75 %

z maximální výše dotace z rozpočtu města) bude žadateli poskytnuta do 14 dnů od
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace;

(iv)doplatek dotace bude poskytnut na základě vyúčtování skutečných nákladů, nejdéle
do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování dotace,

a uzavřenísmlouvy dle předloženého návrhu.

DŮvooovÁzpnÁve:
Rada města předkládá ZM k projednání návrh na schválení realizace projektu REKO Fs _
UT3G - technické zhodnocení fotbalového hřiště s umělým trávníkem" a návrh na schválení
investiční dotace na výše jmenovaný projekt dle žádosti FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s.

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, nájemce areálu Soukeník, se obrátil na MŠMT, Jihočeský kraj
a na město Sezimovo Ústí se žádostí o poskytnutí dotace na výše uvedený projekt. Žadatel
uspěl s žádostí o dotaci na vtŠtvt i Jihočeském kraji (výše jednotlivých dotací udává tab. č. 1).

Rada města žádost projednala a předkládá ZM návrh na poskytnutí dotace ve výši ve výši 11
% celkových skutečných nákladů projektu, nejvýše však 1.350.000 Kč, níže uvedeným
způsobem'

FK Spartak - spolufinancování projektu hřiště s umělým
trávníkem

Rada města
Mgr. lng. Martin Doležal, starosta města

NÁzrvz

PŘrorÁoÁ:
Zpaacoveu



Tab. č. 1

Celkové náklady projektu L2.o24.492Kč LOO%
z toho
dotace MšMT* 8.4L7.t44 Kč 70 o/o

dotace Jihočeský kraj 850.000 Kč 7%
dotace město Sezimovo Ústí 1.350'000 Kč T%
vlastní prostředky 1.407.348 Kč L2%
*MŠMT poskytne dotaci ve výši 70 % z vysoutěžené částky, vtab. počítáno scelk. nákl. dle
položkového rozpočtu stavby

V roce 2019 byla žadoteli schvólena investiční dotace z rozpočtu města Sezimovo Ústí
s přesahem do roku 2020 ve výši 2.000.000 Kč na projekt ,,REK) fotbalového stodionu"
zaměřeného na rekonstrukci travnatých ploch' Celkové nóklody tohoto projektu měly činit
21'793.561 Kč. Z celkové čóstky 2.000.000 Kč město poskytlo ,,nepodmíněnou" dotaci ve výši
400.000 Kč, zbývojící část byla započtena proti snížení přímé podpory (dotace z progromu
Sport a tělovýchova) a nepřímé podpory (příspěvek SM na opravu a údržbu sportovišť) v l.
20L9-2022. Podpora města směrem k FK se omezila no dotace z programu Sport a
tělovýchova určené na činnost (v r' 2020 činí schvólenó výše dotace na činnost 50.000 Kč).
Vedle toho se žadatel dodotkem k nájemní smlouvě zavózal provódět oprovy a údržbu
movitostí a nemovitostí v majetku města v letech 2020-2022 v minimólní výši 300.ooo Kč
ročně.

Ve stejném duchu jako v r. 2oL9 předpokládá aktuální návrh, že z celkové částky 1.350.000
Kč by město poskytlo žadateli ,,nepodmíněnou" dotaci ve výši 750.000 Kč, zbývající část by
byla započtena proti snížení nepřímé podpory (příspěvek SM na opravu a údržbu sportovišť)
v l' 2023-2024. Aby bylo zajištěno provádění oprav a údržby majetku města, předpokládá
návrh uzavření dodatku k nájemní smlouvě s tím, že žadatel by byl dle tohoto dodatku
zavázán provádět opravy a údržbu pronajatého areálu v majetku města v letech 2023-2024 v
minimální výši 300.000 Kč ročně.

PŘÍtonv:
- položkový rozpočet stavby - titulní strana
- nákres hřiště
- návrh smlouvy



PoloŽkový rozpoěet stavby

sEaMovo,Úsrí- Réko

. .Rél(o fotp{lového stádionuobje!t:

fotbaIového stadionu

FK Spartak MAS Sezimovo Ustíz.s.

Sezimovo Ústí, sportovní areál Soukeník č.684, poš

tČo: +tzszzzt
DlČ: CZ47267771

Objednatel

lČo:

DlČ:

Zhotovitel

Vypracoval

rs cen Celkem
HSV I 769 796,61

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 167 800,00

ostatnínáklady 0,00

Celkem I 937 596,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníŽenou DPH 15 %o 0,00 czK
SníŽená DPH 15 %o 0,00 czK
Základ pro základníDPH 21 o/o 9 937 596'6í czK
ZákladníDPH 21 % 2 086 895,00 czK
Zaokrouhlení 0,39 CZK

Cena celkem s DPH 12 024 492,00 czr

dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS, a.s Stránka 1 z 4
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Smlouva o poskytnutí investiční dotace

uzavřenó ve smyslu 9 159 a nósl. zókona č. 500/2OO4 Sb., správní řód, ve znění pozdějších předpisů a 5 70a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb', o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

l.
obecná ustanovení

Zastupítelstvo města Sezimovo Ústí dne 17. 6. 2o2o rozhodlo svým usnesením č podle S
85 písm. c) zákona č.128/2ooo Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vsouladu se zákonem č.
25o/2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"), o poskytnutí investiční dotace (dále jen

,,dotace") ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě'
il.

Poskytovatel a příjemce dotace
L. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

Město Sezimovo Ústí
Se sídlem: Dr. E. Beneše2I,391' 0L Sezimovo Ústí
lČ:0O252859
zastoupené Mgr. lng. Martinem Doležalem, starostou
č.ú. 7200005553/8040
( d ó l e je n,, pos kytovate l" )

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

Název: FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.
Se sídlem: sportovní areál Soukeník č. 684, Ps 44,39L 02 Sezimovo Ústí
lČ 47267771'
Zastoupený: Bc. Josefem Holubem, předsedou spolku
č.ú':702283359/0800
(dóle jen ,,příjemce")

ilr.
Účet dotace

L. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje za účelem krytí nákladů spojených s realizací projektu ,, REKO
Fs - UT3G - technické zhodnocení fotbalového hř|ště s umělým trávníkem". Dotace nesmí být
použita k jinému účelu.

2. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
pokud nejde o úhrady prokazatelně spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.

!v.
časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace

Dotace může být využita od 1.1.2020 do 3I'I2.2o20 a podléhá finančnímu vypořádání

V.
Výše a čerpání dotace (způsob proplácení dotace)

1. Dotace bude poskytnuta Ve výši 1-1 % celkových skutečných nákladů projektu, nejvýše však
1.350.000 Kč (slovy: jeden milion tři sta padesát tisíc korun českých), a to Ve dvou splátkách.
Splátka ve výši 1.012.500 Kč bude příjemci poskytnuta jako záloha na dotaci bezhotovostním
převodem z účtu poskytovatele č.7200005553/8040 na účet příjemce č.702283359/0800 do 14
dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace' Doplatek dotace bude poskytnut na



základě vyúčtování skutečných nákladů, nejdéle do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování
nákladů.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je čestné prohlášení (tj' Příloha č. 1), kde příjemce uvede, zda je
či není plátce DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, zda může v rámci čerpání
dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na Vstupu či nikoliv.

Příjemce je povinen oznámit poskytovateli dotace neprodleně změnu z neplátce DPH na
plátce DPH společně se sdělením, zda v rámci této změny v souladu s ustanovením 5 79 zákona
č' 235l2oo4 Sb', o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"),
uplatní nárok na odpočet daně při registraci.

Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení 577 až 5 78d zákona umožňuje, uplatnit nárok
na odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 |et od pořízení,
v případě pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor v průběhu ].0 let, a vrátit poměrnou část
dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH příslušného majetku a která byla uznatelným
výdajem.

V případě jakékoliv následné vratky DPH při realizaci uznatelných výdajů, kterou příjemce
uplatnil či bude uplatňovat u místně příslušného správce daně, je povinen tuto skutečnost
neprodleně písemně oznámit poskytovateli společně s provedením vratky ve výši uplatněné DPH
na účet poskytovatele č. 7200005553/8040 se stejným variabilním symbolem, pod kterým dotaci
obdrŽel.

3. o užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje
uchovávat tuto účetní evidenci po dobu min. pěti let po skončení akce'

4. Pokud příjemce použije dotaci V rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny prostředky
dotace na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději do 15
dnů po předložení vyúčtování dotace bezhotovostním převodem na účet poskytovatele se
stejným variabilním symbolem, pod kteným dotaciobdržel.

vl.
Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace

Po ukončení realizace projektu vyhotoví příjemce závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté
dotace formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací akce. Veškeré výdaje budou
dokladovány kopiemi platných daňových dokladů (faktura, paragon) včetně dokladů o zaplacení
(výpis z běžného účtu, výdajový pokladní doklad). Účetní doklady nesmí být zálohového typu.
Vyúčtová n í před loží příjemce poskytovatel i nej pozděj i do 3t.t2. 2o2o.
Dotaci nelze využít na tyto výdaje:

- náklady na stravování, pohoštění a příspěvky v naturáliích
- náklady na mzdy, odměny, odvody a ostatní osobní náklady
- dary, ceny V soutěŽích
- náklady na zpracování žádosti
- pokuty, penále, výdaje na správní poplatky a daně
- DPH v případě, že je příjemce plátcem DPH a může si uplatnit nárok na odpočet DPH

vil.
Porušení rozpočtové kázně a v'ýpověd'smlouvy

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušenípovinnostípod|e této smlouvy bude považováno za
porušení rozpočtové kázně podle ustanovení 5 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové
kázně.

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v
případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele
opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění
poskytovatele, Že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí

1.

2



dotace, jsou nepravdivé, nebo využitídotace nenív souladu s účelem uvedeným v čl. lll. odst. ].

této smlouvy.
3. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začiná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
4. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej vedly k výpovědi smlouvy,

a Vyzve příjemce kvrácenídotace nebo jejíčásti. Příjemce je povinen tyto prostředky vrátit do
15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený ve
výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel právo dotaci
neposkytnout.

5. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu pená|e za porušení rozpočtové kázně ve výši
L promíle denně z neoprávněně pouŽitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše
této částky.

vlil.
Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohIášení úpadku či zrušení s likvidací

7. Vpřípadě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít kjeho přeměně podle příslušného
zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit
s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a

povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce' Přitom musí respektovat, že každá
taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí
dotace a smlouvu o jejím poskytnutí'

2. K žádosti o udělení souhlasu dle předchozího odstavce musí příjemce prokázat příslušnými
dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti,
přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt
fúze). Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů
nebude tato skutečnost VyplýVat'

3' V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, kteni bude
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.

4' V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom písemně spraví příjemce
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní
naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém
případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotace nebo jejíčást způsobem a Ve

lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku,

je povinen při sloučení, splynutí čí rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení
např. formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2
platíobdobně.

6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací, je
povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části'
V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část
způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit
insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, Že tento přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a

váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele'

lx.
ostatní ujednání

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za
ktenich byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po
zjištěnízměny.

2. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností,
v rozsahu potřebném k posouzení,zda je tato smlouva dodržována.



3. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli
(i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně použití
finančních prostředků a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací akce a s
plněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a
finančních orgánů státní spráVy České republiky'

4. Tato dotace nemá charakter veřejné podpory'
5. Příjemce prohlašuje, že v souladu se zákonem č. Lo1'/2o00 sb., o ochraně osobních údajů, ve

zněnípozdějších předpisů a se zákonem č. Lo6/I999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů
poskytovatelem. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní
potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Výslovně je
poskytovateli za tímto účelem konstatován souhlas příjemce s možným zpřístupněním, či
zveřejněním této smlouvy v jejím úplném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou
souvisejících'

x.
Závěrečná ujednání

1'. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom výtisku.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných čís|ovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně
nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za uplynulý
kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících pěti letech jeho žádosti
o poskytnutí účelových dotací, grantů atd' z prostředků poskytovatele.

4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a váŽné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.

5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č' 1, tj. Čestné prohlášení.
6. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem převodu

prostředků z účtu poskytovatele.

Sezimovo Ústí, dne Sezimovo Ústí, dne

Mgr. lng. Martin Doležal
starosta města

Bc. Josef Holub
předseda spolku

Příloha č. 1



česrnÉ pnoxušrní

V rámci účelové dotace, poskytnuté podle smlouvy o poskytnutí dotace ze dne
tímto čestně prohlašujeme, že jsme:

5 olátce DPH nepli}i DPH

V případě plátce DPH:

Dále prohlašujeme, že V tomto konkrétním případě ke dni podpisu smlouvy:

lvtoieme plně či částečně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu

!ruemůžeme uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu

V dne

Bc. Josef Holub
předseda spolku


