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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
18. Zastupitelstva města

konaného dne 19.6.2017

Žádosti o poskytnutí dotací - SPORTOVNÍ KLUB Nové Město na Moravě z.s. + SFK Vrchovina zs.

Nové Město na Moravě

A) Spolek SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ zs. se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na

Moravě si podal dne 25, 5. 2017 pod čj. MUNMNM/11597733/2017 individuální žádost o poskytnutí neinvestiční

dotace ve výši 250 tis. Kč na dokončení opravy skokanských můstků K 25 a K 55 na Šibenici v Novém Městě na

Moravě - zejména dojezdové plochy. Žádost o poskytnutí dotace dle přílohy je předkládána k projednání.

B) Spolek SFK Vrchovina z.s. se sídlem Sportovní 1480, 59231 Nové Město na Moravě si podal dne 31. 5. 2017

pod čj. MUNMNM/11605709/2017 individuální žádost o poskytnutí investiční dotace ve výši 102 tis.

Kč na pořízeni zastřešené východní tribuny s cca 50 místy k sezení na fotbalovém stadionu v Novém Městě na

Moravě. Žádost o poskytnutí dotace dle přílohy je předkládána k projednáni.

V souladu s doporučením rady města ze 39. schůze je navrhováno poskytnutí dotace SK NMNM ve výši 90 tis.

Kč a SFK Vrchovina rovněž 90 tis. Kč.

I. Zastupitelstvo města poskytuje
SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na

Moravě individuální neinvestiční dotaci ve výši 90 tis. Kč na dokončení opravy skokanských můstků K 25 a

K 55 na Šibenici v Novém Městě na Moravě, zejména na dojezdové plochy, a za tím účelem schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy.

II. Zastupitelstvo města poskytuje

SFK Vrchovina zs. se sídlem Sportovní 1480, 59231 Nové Město na Moravě individuální investiční dotaci

ve výši 90 tis. Kč na pořízeni zastřešené východní tribuny s cca 50 místy k sezení na fotbalovém stadionu v

Novém Městě na Moravě, a za tím účelem schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace

dle přílohy.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 32 tis. Kč z org. 177 - Dotační programy na org. 323 - Individuální

dotace a dary a současně schválit převod částky 148 tis. Kč z neinvestiční rezervy města na org. 323 -

Individuální dotace a dary.
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Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Rada města města projednala materiál na své schůzi dne
5.6.2016 stirn, že doporučuje ZM:
1) žadateli SFK Vrchovina z.s., který byl vyřazen z hodnocení
dotačního programu “Zkvalitnění sportovišť“ na rok 2017 díky
investičnímu charakteru svého požadavku, poskytnout
individuální investiční dotaci ve výši 90tis. Kč
2) vzhledem k tomu, že SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA
MORAVĚ z.s. byla již na opravu můstků poskytnuta neinvestiční
dotace ve výši 70tis. Kč z výše uvedeného dotačního programu,
doporučujeme žadateli poskytnout individuální neinvestiční
dotaci ve výši 90tis. Kč.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: A) Žádost spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
z.s - komentář
V rámci dotačního programu města “Zkvalitnění sportovišť‘ na rok 2017
byla žadateli poskytnuta dotace ve výši 70 tis. Kč na opravu areálu
můstků K55 a K 25 na Šibenici v Novém Městě na Moravě ‚ a to na
opravu nájezdové plochy.
SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. si podal další žádost o
poskytnutí dotace na dokončení opravy skokanských můstků K55 a 1(25
na Šibenici v Novém Městě na Moravě, zejména na opravu dojezdové
plochy.
Úprava požadované dotace
Předložený položkový rozpočet na obnovu dojezdové plochy můstků
však obsahuje i částku ve výši 29 040,- Kč vč. DPH na dodávku a
montáž nájezdových lavic. Tím, že se s nimi počítalo již v první žádosti, je
tedy tato položka neuznatelný výdaj. Naopak uznatelným výdajem je pol.
10 a 11- betonáž nájezdu a podkladní betonová deska nájezdu, které
nebyly nárokovány v předchozí žádosti o dotaci.
Po snížení rozpočtu pak celkové náklady na dokončení obnovy
skokanských můstků K25 a K55 na Šibenici v Novém Městě na Moravě
tvoří částku ve výši 492549,- Kč vč. 21% DPH.
Vzhledem k tornu, že žadatel požaduje dotaci ve výši 48% celkových
nákladů, doporučujeme v návaznosti na sníženi nákladů snížit i
požadovanou dotaci na 236 tis. Kč.

B) Žádost spolku SFK Vrchovina z.s. - komentář
Spolek SFK Vrchovina si podat žádost na stejný projekt, tj.na ‘Výstavbu

jihovýchodní tribuny na fotbalovém hřišti“ jako v dotačním programu
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“Zkvalitnění sportovišť“, kde však žadatel neuspěl, protože tento
požadavek nebyl v souladu s vypsaným dotačním programem tzn., že
žádost o dotaci měla investiční charakter, proto byl žadatel z dalšího
hodnocení neinvestičních programů vyřazen.
Komise pro mládež, sport a volný čas doporučila žadateli SFK Vrchovina
podat si žádost o individuální investiční dotaci na plánovaný projekt. V
případě, že se žadatel rozhodne o podání této žádosti, doporučila Radě
města (5.12.2016) a Zastupitelstvu města (12.12.2016) připadnou dotaci
žadateli poskytnout.

Kryt požadovaných dotací:

1) oľg. 177 - Dotační programy
Na org. 177, ze které se poskytují dotace pro dotační programy, jev
současné době rezerva ve výši 102 tis. Kč s tím, že místní části mají k
dispozici 70 tis. Kč a město částku 32 tis. Kč. Ze schváleného
rozpočtu zbá tedy na této organizaci dočerpat pro oba žadatele pouze
32 tis. Kč.

2) Rezerva města
Stanovisko finančního odboru města:
“Po provedených aktualizacích rozpočtu města zůstává na rezervě města
312 tis. Kč, což je částka, která není dostatečná na pokrytí obou žádostí
o dotaci (338 tis. Kč). Proto doporučuji, aby byly žádosti o dotaci sníženy
tak, aby mohly být pokryty nevyčerpaným zůstatkem z dotačních
programů ve výši 32 tis. Kč a z rezervy města nebylo převedeno více než
100 tis. Kč. Rezerva města je určena na mimořádné a neočekávané
výdaje, zejména na rychlé řešení havarijních situací. Z tohoto důvodu
nedoporučuji, aby byla rezerva města zcela vyčerpána na aktivity, které
neplní její primární účel.“

Materiál obsahuje: Přfloha - žádost SK NMNM (Veřejná)
PMoha - Záměr projektu - oprava skokanských můstků (Veřejná)
Příloha - žádost sfk 2017 (Veřejná)
Příloha - veřejnoprávní smlouva (Veřejná)

Materiál projednán: finanční odbor

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?actioncz.vera.web.server.action.Éisk,novy.Tisk 07.06.2017
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Ž á d o s t
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o poskytnutí neinvestiční dotace neziskovým organizacím kromě
příspěvkových organizací zřizovaných státem, krajem

nebo obcí na rok 2017

I. Výše ti účel dotace:

Všc dotace (v tis. Kč): III 11111111 IIII lil III IIh 11111111
250.000,—Kč NMNM11597733

Účel využití dotace:
Finanční prostředky hudou použity na dokončení oprav skokanských můstků Sibcniee 1(25
a 1(55

Odůvodnění žádosti:
Rádi bychom Vás touto cestou požádali o poskytnuti mimořádné dotace na
rozšířenou opravu areálu skokanských můstků Sibenice, který je v majetku našeho
klubu. Mimořádná dotace ve výši 250 000 Kč ze strany města by navyšovala již
přidělenou dotaci ze strany města ve výši 70 000 Kč, na kterou byla dne 24. února
2017 uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.
NMNMSML2O 170063.

Oproti předchozímu záměru bychom navýšené prostředky rádi použili pro
důkladné rozšířené opravy dopadu s ohledem na bezpečnost můstků K 25 a KSS,
které jsou nejčastěji využívané k tréninku nejmenších skokanů a sdruženářů
našeho klubu a u kterých poslední rekonstrukce proběhlajiž před 11 lety, což je
především v případě dopadových prvků kritická doba. Celkové náklady na úpravy
tohoto rozsahu by činily přes 520 000 Kč vč. DPH.

Současně s těmito pracemi by samozřejmě proběhla i rozsáhlá výměna výdřevy a
dřevěných prvků můstků, jež byla hlavním předmětem původní žádosti.

Závěrem bychom rádi zmínili historii a tradici novoměstského skoku. Z líhně
skokanů a sdruženářů SK Nové Město na Moravě vzešla řada úspěšných sportovců
a reprezentantů — posledním výrazným úspěchem je letošní titul juniorského mistra
světa ve skoku Viktora Poláška.



2. Základní údaje o žadateli:

Název oranizace:
SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z.s.

Právní forma (spolek, nadace
Zapsaný spolek

Sídlo or2anizace (adresa, telefon, e-mail, fax):
Víachovická 1200,59231 Nové Město na Moravě
Tet: 566 616 337
e-mail: ofticeii)zlatályze.cz

Statutární zástupce organizace, včetně adresy a telefon. spojení:
Karel KIapač II. místopředseda
TeI: +420 602 522 877
oftke2izlatal yze.cz

Plátce DPH (*označte):

NE*

Bankovní spojení (peněžní ústav a číslo účtu):
Ceská spořitelna,a.s.
1623636309/0800

IC:
43378480

Charakteristika činnosti organizace:
Výchova sportovc v běhu na lyžích, biatlonu, skoku, severské kombinace a
základního lyžováni.
Pořádání soutěží všech věkových kategorií národního i mezinárodního rozsahu.

Počet členů organizace:

děti (do 15 let včetně)
73
mládež (16-18 let)

29



dospěli
156
cel kern
258

3. Ekonomické údaje:

Výše členského příspěvku na člena za rok:
200,-Kč

Rozpočet orianizace a předešlý rok:

1.500.000,-Kč

V Novém Městě na Moravě
Datum: 25.5.2017

Karel Klapač
II. místopředseda

VĚ

Povinná příloha:
Položkový rozpočet oprav
Fotodokumentace s popisem projektu



Spodovnl klub lyžováni
Nové Město na Moravě

Oprava skokanských můsckŮ Kn a K25

Rozpočet prací

SPORiUVNÍ j L

NOVÉ MĚS1O

591

‘pil if

Popis položky I ;:: I množství ( jednotková cena celkem

1. Opravy dopadu (systém Evemllde) 1<55 a 1<25 Idodávka kompletního systému Everslide - L m2 80,00 I 914,00 153 120,00 KČ
2 monláž plastické krytiny m2 60,00 300,00 i 24 000.00 KČ
3 nákladynadopraw

- L km• 400,00 34,00 1360000Kč
mezisoučet - 190 720,00 KČ
2. Ostatni náklady

‘
--

4 přesun hmot pro rekonstrukce
- t 150,00 52000 ! °9.!QK

5 zvýšené náklady, přlpiatky za svsžRost a ztiž.dostupnost t 150.00 200,00 ‚ 30 000.00 Kč
7 GZS, náklady na eXtzdroja vody a el.energie 480 402 000,00 19 296.00 Kč
8 Dodávka a montáž nájezdových lavic 1<55 a 1<25 — — ks 2,00 12000,00 24 00000KČ
9 ‚ Opravy zavlažovacího zařízeni dopadu

— -i ks 5,00 ‚ 1 500,00 7 500,00 KČ
10 Pllpravně zemni práce pro betonáž nájezdu 1<25 —- — m3 1500 520,00 ? !2PPq!
11 Podkladní betonová deska nájezdu můstku 1<25 m3 25,00 ‚ 2 950,00

mezisoučet
—

24034600Kč

U“ - 43106600Kč
90 52386 Kč

Celkem
DPH

Celkem

I ___?1

_____________

521 589,56 KČ

v Novém Městě na Moravě, dne:25.a2 017 I



Předmět vedlejší

hospodářské činnosti:

Terno výpis ve!ejných reIstšlkŮ elektronicky podepsal “ČR. K..Jsky srnid V Brna pČ 002157247‘ dne Z5.510h7 ti 14:0tIS.
EPVtd :cJPimNlu3ltae4sgc,mQ

Úplný výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně

oddil L. vložka 1698
Datum zápisu:

Datum vzniku:

Spisová značka:

Název:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Právní forma:

Účel:

1. ledna 2014
17. února 1992

-- zapsáno 1. ledna 2014
L 1698 vedená u Krajského soudu v Brně

- zapsáno 1. ledna 2014
SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ -

zapsáno 1. ledna 2014
vymazáno 2. března 2015

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ zs.
zapsáno 2. března 2015

Vlachovícká 1355, 592 31 Nové Město na Moravě
zapsáno 1. ledna 2014

- vymazáno 25. dubna 2014
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě

- zapsáno 25. dubna 2014
433 78 480

____

zapsáno 1. ledna2Ol4
Spolek

_____

zapsáno 1. ledna 2014

Hlavním účelem spolku je široká podpora rozvoje lyžování, biatlonu ajiných
sportů v Novém Městě na Moravě ajeho okoli a vytváření podmínek svým
členům pro jejich sportovní a společenskou činnost.

zapsáno 2. března 2015

Spolek k zabezpečení své Činnosti a potřeb může organizovat a provádět
vedlejší hospodářskou marketingovou činnost.

_________

zapsáno 2. března 2015

Valná hromada

zapsáno 2. března 2015

Název nejvyššího
orgánu:

Statutární orgán - výbor:
předseda:

i.místopředseda:

Údaje platné ke dni; 25. květr 214



oddíl L, vložka 1698

214



oddll L vložka 1698

3/4



oddíl I.., vložka 1698

Člen revizní komise:

Počet Členů:

Údaje platné ke dni: 25. května 2017 06:30 414



t,‘

Ni 91/2014
N 106/2014

Strana prvá. UYb SflJfuťbU

S T E J N OP 1 S

Notářský zápis

sepsaný JUDr. 1-Janou Kantorovou. notářkou se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. BoIni
165/1, dne 21.5.2014 - slovy dvacátého prvního května roku dva tisíce čtrnáct,

notářské kanceláři v Novém Městě na Moravě, Masarykova 1493, při ůřcdnirn
dnu.

Účastník:

spolek SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, se sídlem

k Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, JC 433 78 480, jehož existence
K byla prokázána výpisem ze spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem

v Brně. oddíl L, vložka 1698, za něhož jedná ijředseda spolku
-e, tery svou

totožnost prokázat piaruyw úřeGnlm pnUcazem a který prohlašuje, že tento spolek
existuje a že je oprávněn za tento spolek jednat,

k jako jediný společník obchodní společnosti Zlatá lyže, spol. s r.o., se sidlem Nové
Město na Moravě, Vlachovická 1355: ola. Zďás nad Sázavou, Psč 592 31, iČ

k 255 77 778, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 35214, což prokázal výpisem z obchodního rejstříku ze dne

K 17.5,2014, o němž prohlašuje, že obsahuje aktuální informace o společnosti
zapisované do obchodního rejstříku.

Účastník prohlašuj; že je zpwobilý samostatně právně jednat v rozsahu
právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a činí toto:

—---rozhodnutí —

jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 9bchůdní společnosti
Zlatá lyže, spol. s r.o., se sídlem Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355. ob.
Zďár nad Sázavou, PSC 592 31, IC 255 77 778:--——-—--------—-

Měním zakladatelskou listinu společnosti Zlatá lyže, spol. s r.o. tak, že její
teXtnovězní takto:



Slraiiu druhá.

———zakladntclska listina———
společnosti s ručením omezeným:

1.
Obchodní firma a sídlo

Obchodní firma společnosU zni: llati Iyž, spol. s r.o.Sidkrn společnosti je Nové Město un Moravč, \hichovická
1200, PSC592 31

II.
Společník

6. Jediným společníkem společnosti je: spolek SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTONA MOR4VE. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě. iČ43378480

HL
Předmět podnikáni

Předmětem podnikáni společnosti je:
• malířství, lakýrnictví a natěračství --— — —

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského
zákona —-—---— —-—-——-—------——-—-- — —--—

• silniční motorová doprava — nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnímisoupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-liurčeDy k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidlyurčenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče —

W.
Vklady a podíly

Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z tétoúčasti plynoucí. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka kzákladnímu kapitálu společnosti.
2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, ato podíl základní, se lcteiým nejsouspojena žádná zvlášmi práva a povinnosti. Společník může vlastnit vice podílů.-3. Společník splatil peněžitý vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,— Kč(slovy: sto tisíc konin českých), odpovídající podílu ve výši 100 % (slovy: stoprocent).

—

V.
Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 100.000,— Kč (slovy: sto tisíc korun českých).



Stnina Lidí.

VL
Orgány společnosti

1 Orgány společnostijsou:
a) valná hromada
b)jednatel

2. Má-Ii společnost jen jednoho společníka, valná hromada se nekoná a působnost
valné hromady vykonává jediný společník společnosti. Forma notářského zápisu
pro rozhodnuti jediného společníka se vyžaduje v případech stanovených
zákonem. —

3. Statutánim orgánem společnosti je jeden jednatel Jednatel jedná za spoleČnosi
samostarně ve všech věcech. Za společnosi se podepisuje tak, že k napsané nebo
vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

VII.
Podřízení se zákouu o obchodních korporacích

Společnost se ve smyslu usta.noven.i 777 odst. 5 zákona č. 902Ol2 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech, podřizuje tomuto zákonu jako celku.

vln.
Závěrečná ustanoveni

Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí zákonem o
obchodních společnostech a družstvech a ostatními obecně závaznými právními
předpisy Ceské republiky. — —---—

——- Vyjádření podle 70 notářského řádu

Právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními
předpisy, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem
pro zápis do veřejného rejstříku a byly splněny formality stanovené zvláštním
právním předpisem pro zápis do veřejného rej střiku.

Notářský zápis byl po přečtení schválen a vlasoručnč podepsán.

Ing. Josef Krška v.r.
L.S. JUDr. Hana Kantorová v.r.

notářka



‘lento stunopis notářského zápisu se úplně shoduje s notářským zápisem čN/ 9) 20)4 ze dne 2)52014, který je založen ve sbírce notářských zápisů unotářky JUDr. Nany Kantoro vč. Dolní 165(1. Zďár nad Sázavou.
Ve Žďáře nad 5ázaou dne 21.5.20)4.

Ověření - vidimace
Ověřuji, e en(o opis složený Z
IjsIii doslovně couhlas S usunou
i niž byl poten, složenou Z

Ve Žďáře nad Sázavou
dne: 27 -(5- 2O1

Ľ,
‘-..:

fliDL. -

4

Mgr. Eva Meiinerová
notářská kondpientka

pověřená notářkou



Příloha Č. I

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o majetkových podílech

Prohlašuji tímto, že fyzická I právnická osoba

jméno I název: Sportovní klub Nové Město na Moravě,z.s.

adresa / sidlo: Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě

lČ: 43378480

případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození)

- nemá žádné osoby, které by měly podíl v této právnické osobě (tj.
jedná se o osobu, která je společníkem (nikoli členem) právnické
osoby, žadatele o dotaci. Podíl společnika a jeho výše je zapsána v
obchodním rejstříku)

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení
a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost
nebo uvede-li nepravdivý údaj.

dflť
V Novém Městě na Moravě dne 2t1t20t6

Karel Klapač-lLmístopředseda



Příloha č. 2

PÍSEMNÝ SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM ÚDAJŮ

právnická osoba

jménoi název : Sportovni klub Nové Město na Moravě, z.s.

adresa / sídlo: Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě
lČ: 43378480

souhlasí tímto se zpracováním údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1 999 Sb.,o
svobodném přistupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů. Tento souhlas je
poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby města a dále
pro účely informováni veřejnosti. Zároveň souhlasím s možným zpřistupněnlm nebo
zveře]něnim výše poskytnuté dotace, jakož i všech úkonů a okolnosti s touto dotací
souvisejícich.

jr 4(4.
V Novém Městě na Moravě dne 244072644-

tř

Karel Klapač — ll.mistopředseda



Příloha č.3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYROVNÁMÍ ZÁVAZKŮ

Prohlašuji tímto, že právnická osoba

jméno I název: Sportovní klub Nové Město na Moravě, z.s.

adresa I sídlo Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě

lČ: 43378480

- nemá v době podpisu tohoto prohlášeni u místně příslušného
finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují závazky vůči Fondu národního majetku,
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
zdravotním pojišt‘ovnám a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání dlužných závazků

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státnímu rozpočtu a městskému rozpočtu. V
případě, že byly v předchozím roce poskytnuty finanční prostředky
z rozpočtu města i státu, byly ve stanoveném termínu řádně
vyúčtovány

- nemá na majetek vyhlášen konkurz nebo není podán návrh na
konkurz a žadatel není v likvidaci

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení
a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost
nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V Novém Městě na Moravě dne 2t1t2046.

-7

Karel Klapač-ltmístopředseda



OPRAVA SKOKANSKYCH
MŮSTKŮ K55 A K25

SKNMNM

Záměr projektu



Zirnérem projkLijou kikldrá -ozšiřené opravy (1 padu s cHaciem na bez
pečnost mustků K 25 a KSS. které jsou nejčastěji využianék trénhku skcka
nu s s:Ir‘jzenäKj našeho sportovnflio klubu u kterých poslednteKonstrukce
:rohZ1I:: iž rte :111 lety, což je «sd Ý‘r v pří;:ad; :LpaJ:\rýJn prvků khtická

Přes pruběné úpraw a pravidelnou údržbu je systém clopacavé p1 c y mi řadě míst v
havainim sta u a je polreba ‘rněna nejvíce poškozených ploch :ak aby ústky mohli
mivomě tšrJ kokané bezpečně vyLsžÍv[ ido b.to yna. Sočasně je mi můstch potřeba

dopln OU dopadu O ci‘1jěJcinej‘íce poškozené úá: h keré vL‘ vyřazeny ajež nynina
cIDpau hybeji



P 11 letech po.ižvánídošlo rovněž k opotřebeničásti zavlažova :iho yst€mu ktré by

byl potreba doplnt, tak aby byto znovu možno plochu dopadu bezpečn zvhč‘t a zä‘stii její
?K‘JY 7 t

Zrně em prcaktu je rovněž osazeni ráezdLl můstKu K25 do betonového záklaou keý

za, st cIeIš! žívo:nosz d(e‘jěných piků a rovněž ce‘ nájezd zpevn Z‘iýšen sai)Iiý nájezdu

mčis:ku K25a zák;adrím předpoklaem pro bezoečnost tréninku skckarů žáků sportovního

-%Lbu ktefína tomto můstku získávajprvn( skokanské dovednosti.



Hl
NMN Ml 1605709

Ln
iiii
ni wjstiČnI

dentitlkace žadatele:

MĚSTSKÝ ÚŘAD 10
NOVU MĚS;fl na Mi,rjvěList I nLrc /ďar rmj .‘a‘)l‘

Z

Zuli 41-Žádost o poskytnutí dotace

I

NO

Fyzická osoba:

měno a příjmeni, titul:

Datum narození/lČ:
-

resa bydiištěisldlo:

egistrace: ‘

Kontakt (Č.telefonu, e-mail):

_____

Plátce DPH (označte):
B) Právnická osoba !

Název: FK Vrchovina zs.

1db: portovnl 1480
92 31 Nové Město na Moravě

IČ 6610371

Registraci —_________ - S Brno L 6685

Právni forma: apsaný spolek

Plátce DPH (označte): e

{2 -*svw . ti
:t

i__
NE

rwr‘

— e

________

t‘

_____

--4

4

sfkvrchovnanmnrň

— —

tatutárnizástupce:

měno a příjmení, ‚ ené Horákovský

unkce - seda výboru (statutární zástupce)

ontakt (Č telu Ii 18 624 ; hor:kovsky@s:znam cz,

Stránka I



LisU

3ankovní spojeni:

ézav a kód banky: eská spořitelna as., Nové Měslo na Moravě a 0800

Ďsioútu: Ý 7 162370136910800

w
Deikové náklady (v Us. KČ): 154.000,- KČ

!!tn1zdroJe(vKČ): :.A2.000rKČ

Jiné zdroje — uveďte Jaké (v tis
-

Výše dotace (v celých tis. KČ): IOÍ.Ó00,- KČ

I kerven — prosinec 2017 JStanoveni dobvsealtace:

2důvodnčnl žádosti:

1Ilavním cílem tohoto projektu je výstavba a doplnění nové východní
tribuny se zastřešením pro návštěvníky fotbalového stadionu v Novém
Městě na Moravě. Stávající val, který pojímá několik dřevěných laviček
není v současné době plně vyhovující. Fotbal se stal jednoznačně
celospolečenským fenoménem i na Novoměstsku a proto bychom chtěli
našIm fanouškům vytvořit větší pohodlí a komfort. Touto tribunou
Eískáme více než 50 míst k sezení. Vlastním zdrojem jsou odpracované
brigádnické hodiny členů našeho spolku.

Stránka 2



LisU

Seznam povinných příloh:

I. Žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci:
1) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení. Jedná se například
o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvoleni starostou, jmenovací dekret, zápis z členské schůze
spolku, výpis z rejstříku atd.

2) osob, s podílem v této právnické osobě

3) osob, v nichž má přímý podii, a výši tohoto podílu ( např.v %‚..). Jedná se o seznam právnických
osob, v kterých má žadatel podíl, je jejich členem apod.

Uvedené náležitosti dle bodu 2) a 3) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou
jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje die bodú 2) a 3) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel
rovněž tuto skutečnosti.

II. Písemný souhlas žadatele se zveřejněním údajů

iii. Čestné prohlášeni žadatele o vyrovnání závazků

IV. Právnická a fyzická- podnikající osoba doloží doklad o existenci své osoby

např. Zřizovaci listina, výpis z rejstřiku (obchodnlho, veřejného,a pod.), registru (živnostenského, MK ČR
apod.) ne starší 6 měs[ců

Vi. Položkový rozpočet

Iv Novém Městě na Moravě

ne 28.4.2017

SFX VRCHOVINA z.s.
W Sportovní 1480

_jr .rj 592 31 Nové Město na Moravě
Podpis žadatele + razítko

J

Stránka 3



Terno vpls z ve?oínýcli reJstII1ů elokironlcky ‚odepsal “ČR Kralský soud v Brně LIČ 002157243 dno 30.5.2017v 11:12:58.
EPVId: OXetwy9Qti rit B liWzdw

Úplný výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně

oddíl L, vložka 0685
Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 27. března 19gB

zapsáno 1. ledna 2014
Spisová značka: L 66B5 vedená u Krajského soudu v Brně

zapsáno 1. ledna 2014
Název: Spojený fotbalový klub Vrchovina Nové Město na Moravě - Radešínská Svratka

zapsáno 1. ledna 2014
vymazáno 5. ledna 2015

SFK Vrchovina z.s.
zapsáno 5. ledna 2015

Sídlo: Nové Město na Moravě, Sportovní ulice
zapsáno 1. ledna 2014

vymazáno 5. ledna 2015
Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě

zapsáno 5. ledna 2015
Identifikační číslo: 666 10 371

zapsáno 1. ledna 2014
Právní forma: Spolek

zapsáno 1. ledna 2014
Účel:

organizovat a pořádat sportovní činnost v rámci zapojení svých členů do
sportovních družstev, sportovních soutěží a vytvářet pro ně materiální a
tréninkové podmínky

zapsáno 5. !!d 2015
vytvářet široké možnosti užíváni svých sportovišť pro své členy a zájemce z řad
veřejnosti, zejména pak mládeže

zapsáno 5. ledna 2015
vytvářet vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť
sportovně nadanou mkdež, avšak nikoliv na úkor či k tíži obecného rozvoje
tělesné kultury ostatních členů

zapsáno 5. ledna 2015
dbát o všestranný rozvoj hráčů, jejich fyzické a sportovně technické zdatnosti s
cílem připravit jednotlivce pro dosažení nejvyšší výkonnosti

zapsáno 5. ledna 2015
vytvářet ekonomickou základnu pro naplnění svých cílů, ato zejména vlastní
hospodářskou činnosti, včetně obchodní Činnosti

zapsáno 5. ledna 2015
budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízeni, která vlastní nebo
dlouhodobě užívá

zapsáno 5. ledna 2015
vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve fotbalovém klubu k
dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jím
širokou informovanost v oblasti sportu a kultury vůbec

zapsáno 5. ledna 2015
hájit zájmy sdružených oddílů (mužstev) a organizaci uvnitř a navenek, za tím
účelem spolupracovat s orgány města, s ostatními organizacemi (např. ČUS,
FAČR, Čov, TJ) a dalšími sportovními svazy apod. i jednotlivci

Údaje platné ke dni: 30. května 2017 08:07 1)3



oddíl L, v!oka 6665

zapsáno 5. ledna 2015
dalšlmi formami své Činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví
apod. ve městě, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a
osvětovou Činnosti

zapsáno 5. ledna 2015
Název nejvyššího

valná hromada
orgánu:

-

-

- zapsáno 5. ledna 2015
Statutární orgán - výbor:

Předseda výboru:

213



oddíl L, vložka 6685

Způsob jednání: Za spolek jedná samostatně předseda výboru nebo místopředseda výboru nebo
tajemník spolku

zapsáno 5. ledna 2015

Údaje platné ke dni: 30. května 2017 08:07 3/3



SFK VRCHO VPNA LS0

Zápis
z volební Valné hromady SFK Vrchovina z.s. ze dne 15.03.2017

konané v sídle spolku, Sportovní 1480, 592 31 N. Město na Mor. -

klubovna

Přítomno dle prezenční listiny: 32 delegátu dle Stanov zapsaného spolku je volební
Valná hromada usnášenischopná, přitomno je 32 delegátu z celkového počtu
možných 32 delegátci. tedy nadpoloviční většina delegátů a je připravena přijímat
návrhy usneseni

Program:

1) Zahájeni v 18:10 provedl předseda spolku Ing. Michal Jaroslav

2) Ing. Michal za předsedajícího VH navrhl p. Luboše Smetanu, který se ujal řizeni
Valné hromady — schváleno 100% hlasů

3) Volba mandátové, návrhové komse a zapisovatele valné hromady (návrh p.
Dacer, slečna Jančiková). Předsedajici konstatuje, že o průběhu této valné hromady
spolku bude zapisovatelem sepsán zápis, který bude ověřen revizorem spolku a
předsedou spolku — schváleno 100 hlasú

4) Zprávu o činnosti zapsaného spolku za rok 2016 (Ing. Michal Jaroslav) - viz
přiloha

5) Zpráva o hospodařeni spolku za rok 2016 (p, Wolker Roman) — viz příloha

6) Zpráva o revizi spolku (Mgr. Maděra Jiří)

7) Diskuse — vystoupili Ing. Michal, Wolker, Korbář, Maděra, L.Michal

8) Zprávu Mandátové komise přednesl p. Dacer a ujistil VH o tom, že je přítomno 32
delegátu zapsaného spolku z celkového možného počtu 32 delegátů a tím pádem je
tato valná hromada spolku usnášenischopná a je připravena přijímat usneseni
dnešní volebni VH

9) Předsedající valné hromady p. Luboš Smetana konstatoval, že členům výkonného
výboru a revizorovi zanikl uplynutím dvouletého funkčního období mandát a proto je
valné hromadě předkládán návrh na zvoleni nových členů výkonného výboru a
revizora Pan Luboš Smetana jako předseda;íci valně hromady nechal postupně
představit nové kandidáty na členy výkonného výboru spolku. a to: Bajer Pavel,
Fencl Karel, Horákovský René. Ing. Laštovička František, Ing. Poul Ondřej, Smetana
Luboš, Wolker Roman a revizora: Mgr. Maděra Jiří



10) Předsedajici navrhl primou volbu veřejným hlasovánim o všech kandidátech do
VV současně, včetně osoby revizora. Protinávrh přednesl MUDr. Peňáz Václav, aby
se volilo tajnou volbou P Smetana nechal hlasovat nejprve o svém návrhu veřejné a
kumulativnl volby Tento návrh byl nadpolovični většinou přítomných delegátů přijat.

Pro 23 Proti: O Zdržel se: 9

11) Za členy VV zapsaného spolku byli následně zvoleni: p. Bajer Pavel, Fencl
Karel, Horákovský René, Ing. Laštovička František, Ing. Poul Ondřej, Smetana Liboš,
Wolker Roman. Revizorem byl zvolen: Mgr. Maděra Jiří — schváleno nadpolovični
většinou přitomných delegátů.

Pro: 29 Proti: 1 - Zdržel se: 2

11) Návrh usneseni VH, přednesl p. Dacer:

- Valná hromada bere na vědomi zprávu o činnosti, finančni zprávu a revizni zprávu
- Valná hromada pověřuje ‘IV. aby učinil všechny kroky k tomu, vytvořit servisní
organizaci SFK Vrchovina s.r.o., která bude ve 100% vastnictvi zapsaného spolku. -

- Valná hromada schvaluje nový Výkonný výbor a revizora pro obdobt 2017-20 18.

Usneseni VH bylo schváleno všemi přitomnými 32 delegáty

12) Závěrem vystoupili nově zvolený předseda spolku p. Horákovský, dále p. Šacl
Ing. Michal. Ve 20:05 hod. předsedajlcl ukončil VH s konstatováním, že program VH
byl vyčerpán.

V Novém Městě na Moravě dne 15.03.2017

Y

Ľ? 2a

I 2:
/

Zapsa. Petr Dacr Ověřil: Mgr Jďi Maděra
revizor



SFK VRCHOVA z0s0
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

ze dne 15.3.2017

Přítomni: Smetana Luboš, Bajer Pavel, Wolker Roman, Horákovský René, Poul Ondřej, Laštovička

František, Fencl Karel,

Zahájeni jednáni ustavujlciho zasedáni výkonněho výboru se ujal valnou hromadou nové zvolený člen

výkonného výboru p. Roman Wolker, který konstatoval, že výkonný výbor je usnášenischopný, neboť

je přítomno jeho 7 členů ze 7.

Poté seznámil přítomné s programem jednánívýkonného výboru:

1) Volba předsedy výboru — předsedy spolku

2) Volba místopředsedy výboru — místopředsedy spolku

3) Volba sekretáře (tajemníka)

4) Různé

Poté předsedající seznámil členy výkonného výboru s kandidáty na funkci předsedy spolku
— p. René

Horákovského, místopředsedy spolku — p. Ondřeje Poula a na funkci sekretáře spolku
—

p. Luboše

Smetanu, kteř! vyslovili souhlas se svojí kandidaturou na tyto funkce.

Následně bylo přistoupeno k hlasováni a výkonný výbor 100% svých hlasů přijal tato usneseni:

1. Výkonný výbor volí p. René Horákovského předsedou výboru — předsedou spolku SR<

Vrchovina z.s.

2. Výkonný výbor voli p. Ondřeje Poula místopředsedou výboru — místopředsedou spolku SFK

Vrchovina zs.

3. Výkonný výbor volí p. Luboše Smetanu sekretářem (tajemníkem) spolku SFK Vrchovina zs.

Nově zvolený předseda spolku se ujal dalšího řízeni jednáni výkonného výboru, když konstatoval, že

program dnešního jednání výkonného výboru spolku SR< Vrchovina z.s. byl vyčerpán, když příští

zasedáni W se bude konat dne 21.3.2017v 19,00 hod. v sídle spolku.

V Novém Městě na Moravě dne 15.3.2017

Zapsal: Roman Wolker Předseda spolku: René Horákovský



Příloha č. I

PÍSEMNÝ SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM ÚDAJŮ

irá‘niclcú osoba

název SFK Vrchovina z.s.

Sídlo Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě

ič‘: 666 10371

souhlasí tímto se zpracováiiim údajů městem s ohledem na zákoně. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, veznění pozdějších předpisů. Tento souhlas je poskytována udělován
do budoucna na dobu neurčitou pra vnitřní potřeby města a dále pro účely

informování veřejnosti. Zároveň souhlasím s možným zpřístupněním nebo zveřejněním výše
poskytnuté dotace, jakož i všech úkonů a okolnosti s touto dotaci souvisejících.

V Novém Městě na Moravě dne 28.4.20 17

Renč Horákovský

předseda výboru

SFK VRCHOVINA 2.5.
GD Sportovní 1480
592 31 Nové Mě5to na Moravě



Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ

Prohlašuji tímto, že právnická osoba

název SFK Vrchovina z.s.

sídlo Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě

lČ: 66610371

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného
finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují závazky vůči Fondu národního majetku,
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
zdravotním pojišťovnám a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání dlužných závazků

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státnímu rozpočtu a městskému rozpočtu. V
případě, že byly v předchozím roce poskytnuty finanční prostředky
z rozpočtu města i státu, byly ve stanoveném termínu řádně
vyúčtovány

- nemá na majetek vyhlášen konkurz nebo není podán návrh na
konkurz a žadatel není v likvidaci

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení
a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost
nebo uvede-li nepravdivý údaj

V Novém Městě na Moravě dne 28.4. 2017

SFK VRCHOVINA z.s.
D Sportovn! 1480 -

59231 Nové Město na Moravě Kene Horakovsky

předseda výboru



Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o majetkových podílech

Prohlašuji tímto, že právnická osoba

název SFK Vrchovina z.s.

sídlo Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 66610371

- nemá žádné osoby, které by měly podíl v této právnické osobě (tj.
jedná se o osobu, která je společníkem (nikoli členem) právnické
osoby, žadatele o dotaci. Podíl společníka a jeho výše je zapsána v
obchodním rejstříku)

— nemá přímý podii v jiné právnické osobě (tj. jedná se o osoby, které
jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od
prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných
obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek)

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení
a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost
nebo uvede-Ii nepravdivý údaj.

V Nové Město na Moravě dne 28.4.2017

SFK VRCHOVINA z.s
D Sportovní 1483

5g2 31 Nové Město na Mora -

Bene Horakovsky

předseda výboru



Příloha Č. 4

Rozpočet projektu

Náklady na projekt v tis. Kč

Druh výdajů celkový rozpočet úhrada z dotace

1. Osobní náklady zaměstnanců 44000
(členü) žadatele, z toho:

mzdy, platy a pojistné na SaZ P Nelze hradit z dotace

)rigádnická činnost cca 440 hodin á 100,- Kč 44000 Nelze hradit z dotace
(členové spolku)

2. Ostatní osobní náklady, z toho:

____

aflj9noráře, odměny účinkujícím - -

b) Dohody_konané mimo pracovní poměr

3. Cestovné, z toho: 8000

_____________

a) Dopravní náklady žadatele 3000 Nelze hradit z dotace

b) Strava a občerstveni žadatele 5000 Nelze hradit z dotace

c) Dopravni náklady hostů -

d) Ubytováni hostů

4. Materiálové náklady 102000

____

102000
a) spotřeba materiálu konstrukce tribuny 71500 71500

b) zastřešeni PCBN 22000 22000
c) kotveni, patky. Spojovacl_mat. 8500 8500
d) ostatní

5. Služby a ostatní provozní náklady,
z toho;

a) poplatky poště, telefony, internet ——

b) školení
c)_reklamní a_propagační_služby
d) opravy a udržováni
e) ostatni

6. Pronájmy (plochy, objekty...)

7. Drobný dlouhodobý hmotný

majetek do
40 tis. Kč pořizovací ceny

8. Drobný dlouhodobý nehmotný

majetek
do 60. tis. Kč pořizovací_ceny **

Celkem náklady -

___________

1M‘0!0r -- 102.000,-



Zapůičená tribuna

et• ‘v







1. Město Nové Město na Moravě
sĺdlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Smardou, starostou města
IC: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojeni: Komerčni banka, a.s.
č.ú.: 1224751/01 OO
(dále Jen „poskytovatel dotace“)

a

2 ‚

se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený/á
Ic.
bankovní spojeni

číslo účtw
zapsaný ve rejstřiku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka....
(dále Jen „přijemce dotace“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 5 85 písm. c) zákona Č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zří2enO, ve zněni pozdějších předpisú, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisú, a ust. 5 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších právních předpisů tuto:

Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neinvestiční/investiční dotace Č

čj.‘
Obecná ustanovení

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na své/svém schůzi/zasedání konané/konaném dne
usnesením přijatým pod bodem č. .../.../ZM/2017 programu a na základě žádosti přUemce

dotace registrované pod č.j. MUNMNM/ ze dne rozhodlo o poskytnuti
neinvestiční dotace v celkové výši -‚ Kč, slovy korunčeských (dále Jen
„dotace“) příjemci dotace za účelem realizace projektu ‚ a to za podmínek
dále uvedených v této smlouvě.

či. II
Dotace

1. Dotace je účelově vázána na projekt ‚ a to za podmínek dále
uvedených v této smlouvě.

2. Dotace je finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné



správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějšĺch předpisů,
a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Či. III
Práva a povinnosti poskytovatele dotace

Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout přuemci dotace dotaci ve výši - Kč
slovy korunčeských.

2. Poskytovatel dotace převede dotaci v dohodnuté výši na bankovní účet příjemce dotace, který
je uveden v preambuli této smlouvy, a to do 30-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Poskytovatel dotace má právo provádět kontrolu použiti dotace na místě samém v souladu
s ustanoveními této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni
pozdějších předpisů.

Či. IV
Práva a povinnosti příjemce dotace

1. Příjemce dotace se zavazuje dotaci přijmout a použit ji v souladu s touto smlouvou. Čerpat
finanční prostředky z této dotace lze na platné účetní doklady vydané v době od 1.1.
Tuto dotaci se příjemce dotace zavazuje vyčerpat nejpozději do 31.12 5 tím,

že dotace v oblasti

a) může být použita na:

b) nemůže být použita na:

2. Příjemce dotace předloží poskytovateli dotace v termínu nejpozději do 31.01 do hod.
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyúčtováni
dotace (včetně povinné finanční spoluúčasti přemce v minimální výši 30 %) z celkové výše
nákladů na projekt. Vyúčtování dotace provádí příjemce dotace tak, že předloží Závěrečnou
zprávu o vyúčtování dotace včetně kopií účetních dokladů (v Kč), které budou označeny
„hrazeno z dotace Nového Města na Moravě“ a výpisů z účtu (V Kč). U zahraniční platby budou
doklady přeloženy a částky přepočítány v základním kurzu CNB k datu realizace dotované
aktivity. Za správnost předložených dokladů včetně překladu odpovĺdá příjemce dotace.

3. Dále přĺjemce dotace doloží v rámci vyúčtování informaci o tom (např. fotodokumentaci, článek
v tisku a pod.), že projekt byl podpořen z prostředků města, a to nejpozději do 31.1.
následujícího kalendářního roku.

4. Příjemce dotace je povinen vrátit na bankovní účet poskytovatele dotace uvedený v preambuli
této smlouvy finančnĺ prostředky ve výši nevyčerpaného zůstatku dotace, bude-li využitá částka
nižší než poskytnutá dotace, a rovněž finanční prostředky použité v rozporu s účelem, za
kterým byla dotace poskytnuta, a to nejpozději do

5. Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet poskytovatele dotace,
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jestliže odpadne účel, pro který je dotace poskytována, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy se
přemce dotace o této skutečnosti dozvĺ.

6. Příjemce dotace není oprávněn převést dotaci na jiný subjekt.

7. Přijemce dotace je povinen umožnit osobám pověřených poskytovatelem dotace provádět
věcnou, právní, finanční a účetní kontrolu užití poskytnuté dotace a poskytnout jim veškerou
potřebnou součinnost.

8. Příjemce dotace je dále povinen informovat poskytovatele dotace o všech okolnostech, které
mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce dotace podle této smlouvy. Dále je
povinen bez zbytečného odkladu požádat poskytovatele dotace o změnu smlouvy či poskytnuti
výjimky v případě takových změn skutečnosti či podmínek předpokládaných ve smlouvě, které
by mu bez jeho zavinění znemožnily dodržet podmĺnky smlouvy. Poskytovatel dotace není
povinen jeho žádosti vyhovět.

9. Příjemce dotace je povinen ve vlastní režii v rámci publicity poskytnuté dotace uvést ve všech
formách prezentace, zejména na svých webových stránkách a na akci samotné buď znak,
logotyp nebo sponzorský vzkaz města, přičemž je za tímto účelem oprávněn použít znak nebo
logotyp poskytovatele dotace (města Nové Město na Moravě). Logo je ke stáhnutí na webových
stránkách města https://mesto.nmnm.cz/manual-vizualni-identity/. Všechny akce konané v
Novém Městě na Moravě a mistnich částech je povinen přemce dotace uvést v kalendáři akci
města.

10. Příjemce dotace je povinen neprodleně, nejpozději však do 7-mi kalendářních dnů, informovat
poskytovatele dotace o vlastni přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na
který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.

11. Podmínkou uzavřeni této smlouvy je vypořádání všech závazků vůči poskytovateli neinvestiční
dotace, a to včetně možných reklamačních řízeni, které vyplývají ze smluvních vztahů mezi
příjemcem dotace a poskytovatelem dotace.

12. V případě, že neinvestiční dotace bude poskytnuta na opravy a údržbu nemovitosti je příjemce
dotace povinen doložit při vyúčtování dotace výsledky výběrového řízeni na zhotovitele díla
včetně příslušné smlouvy o dílo.

13. Nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy bude čestné prohlášeni, kde příjemce dotace uvede,
zda-li 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 79 zák. Č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, uplatní nárok na
odpočet daně při registraci.

Příjemce je povinen, pokud mu to ustanoveni 77 — 78d zákona umožňuje, uplatnit nárok na
odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 let od pořízeni 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 mistně příslušného správce daně, je povinen tuto skutečnost
neprodleně písemně oznámit poskytovateli společně s provedením vratky ve výši uplatněné
DPH na účet poskytovatele č. 9005—1320751/0100.
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čiv
Důsledky porušení povinností příjemce dotace

1, Jestliže příjemce dotace poruší některou ze svých povinností stanovených mu obecně
závaznými právnĺmi předpisy nebo v Čl. IV této smlouvy, vyjma odst. 8. a 9. je příjemce dotace
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, tedy vrátit poskytovateli dotace
poskytnutou dotaci (nebo její část) ve lhůtě, kterou poskytovatel dotace stanoví.

2. V případě porušeni povinností stanovených příjemci dotace v Čl. IV odst. 1, odst. 2, odst. 4,
odst. 5, odst. 6 odst. 7 a odst. 10 této smlouvy odpovídá odvod za porušeni rozpočtové kázně
výši poskytnuté dotace.

3. V případě porušeni povinnosti stanovené přijemci dotace v Čl. IV odst. 3 této smlouvy odpovídá
odvod za porušení rozpočtové kázně výši nevyčerpaného zůstatku dotace nebo částce použité
v rozporu s účelem, za kterým byla dotace poskytnuta.

4. V případě porušenĺ povinností stanovených přemci dotace v Čl. IV odst. 8 a odst. 9 této
smlouvy odpovídá odvod za porušeni rozpočtové kázně částce ve výši 20 % poskytnuté dotace
za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

5. Pokud z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany příjemce dotace poskytovatel
dotace od smlouvy odstoupí, považují se veškeré finančnĺ prostředky do té doby poskytnuté za
prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce dotace
je v takovém případě povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši poskytnuté
dotace.

6. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky ve výši dle Čl. V odst. 2,
odst. 3, odst. 4 a odst. 5 této smlouvy poskytovateli dotace nevrátí, považuji se za prostředky
zadržené ve smyslu ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech‘). Příjemce
je v takovém případě povinen zaplatit poskytovateli dotace penále v souladu s platnými
právními předpisy ČR.

Čl. Vl
Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit pĺsemnou dohodou smluvnĺch stran.

2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu.
Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářnĺho měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotoveni výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

3. Jestliže dojde k ukončení této smlouvy poté, co poskytovatel dotace poukázal dotaci na účet
příjemce dotace, je přemce dotace povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich
část) na účet poskytovatele dotace uvedený v této smlouvě, ato ve lhůtě stanovené v dohodě o
ukončení této smlouvy nebo v případě ukončeni této smlouvy výpovědĺ, před uplynutím
výpovědní doby.

4. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli dotace
nevrátí, považuji se za prostředky zadržené ve smyslu 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém
přĺpadě je příjemce povinen zaplatit poskytovateli dotace penále v souladu s platnými právními
předpisy ČR.

5. Poskytovatel dotace je dále z důvodu podstatného porušeni této smlouvy ze strany příjemce
dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupenĺ se postupuje v souladu s Čl.
V této smlouvy.

Čl. VII
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva byla sepsána ve vyhotoveních s platností originálu, příjemce dotace
obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotoveni této smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně čĺslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnĺ pozdějších předpisů.
Smluvní strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že se na poskytnutou dotaci vztahují
ustanovenĺ zákona o rozpočtových pravidlech, a to včetně jeho sankčních ustanovenĺ
uvedených v 5 22.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace přemce dotace výslovně
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim
byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a nepoužijĺ tyto informace kjiným účelům, než jek plnění podmínek smlouvy.

5. Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních
údajů Uměna a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození) obsažených v této smlouvě
poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedeni evidence a
dotačnĺ agendy, projednání v orgánech poskytovatele dotace a zveřejněni rozhodnuti těchto
orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze
uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je
poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou
uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příjemce
dotace si je zároveň vědom svých práv podle 512 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobnĺch údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může být,
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

7. Příjemce dotace podpisem této smlouvy souhlasi s jejím uveřejněnim v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
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těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“).

8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejněnĺ této smlouvy v centrálním registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“) je město Nové Město
na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
od uzavření smlouvy odeslat k uveřejněni v registru smluv.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanoveni v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, lež by požívalo zvláštní ochrany.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že
smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejĺho uveřejněni v centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne V dne

Poskytovatel dotace: Příjemce dotace:

Michal Šmarda
starosta

Ó



Přĺloha Č. 1

Čestné prohlášení příjemce DPH

Příjemce dotace prohlašuje, že jako přĺjemce této dotace k dnešnímu dni:

a) není plátce DPH

b) je plátce DPH a může v rámci čerpánĺ dotace dle svých aktivit plně či částečně uplatnit
nárok na odpočet DPH na vstupu

c) je plátce DPH a nemůže v rámci čerpáni dotace dle svých aktivit uplatnit nárok na
odpočet DPH na vstupu

Datum a mĺsto podpisu čestného prohlášení:

Jméno a příjmení statutárního orgánu přĺjemce dotace nebo osoby oprávněné jednat za
právnickou osobu nebo příjemce dotace jako fyzické osoby
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