
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 12 
 DNE: 18.6.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 12/2020/ŠKSM/13 

 

NÁZEV: 
 

Řešení situace SKLH 

 

ANOTACE: 
Řešení situace klubů SKLH Žďár nad Sázavou s.r.o. a SKLH Žďár nad Sázavou z.s., které 
požádaly Město Žďár nad Sázavou o výpomoc z důvodu finančních problémů obou subjektů.  
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zápůjčku, kterou Město Žďár nad Sázavou 

poskytne Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, s.r.o ve výši dle přílohy 
č.1.  

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o zápůjčce, která bude uzavřena 
mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou, 
s.r.o. v předloženém znění.   

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru pro Sportovní 
klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z.s. ve výši dle přílohy č.3 

4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena 
mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou 
z.s. v předloženém znění.  

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace Sportovnímu 
klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou s.r.o ve výši dle přílohy č.5  

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Městem 
Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou s.r.o.  
 

 
Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 
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Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 
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Předkládá: 
Rada města 



 

Název materiálu: Řešení situace SKLH 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh:6 
 
 
Popis 

• Ad 1 a 2 Sportovního klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, s.r.o. požádal Město Žďár 
nad Sázavou o finanční zápůjčku pro udržení činnosti A týmu tohoto klubu v sezóně 
2020/2021. Zápůjčka bude využita na činnost A týmu v sezóně 2020/2021 a to především 
na uhrazení nákladů na cestovné, rozhodčí a nákup výstroje a výzbroje.  

• Ad 3 a 4 Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z.s požádal Město Žďár nad 
Sázavou o finanční podporu ve formě individuální dotace (viz příloha č.3). Vzhledem 
k tomu, že klub je v letošním roce podporován již v dotačním programu SPORT 2020, je 
jeho další podpora možná pouze formou finančního daru. Proto rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu s výší podpory 305.200 Kč.  

• Ad 5 a 6 Z dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2020 byl pro administrativní 
nedostatky vyřazen Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou s.r.o. Vzhledem 
k tomu, že se klub v současné době potýká se značnými finančními problémy a podpora 
města je pro jeho další fungování velmi důležitá, podal klub žádost o individuální dotaci.  

 
Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města  
 
 
Geneze případu 

• RM  964/2020/ŠKSM 
• RM 736/2020/ŠKSM 

 
 
Návrh řešení 

Schválit navrhovaná usnesení a návrhy smluv 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zápůjčku, kterou Město Žďár nad Sázavou 
poskytne Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, s.r.o ve výši dle přílohy č.1.  

• Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zápůjčku, kterou Město Žďár nad 
Sázavou poskytne Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, s.r.o ve výši dle 
přílohy č.1.  

• Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o zápůjčce, která bude uzavřena 
mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou, 
s.r.o. v předloženém znění.   

• Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje Smlouvu o zápůjčce, která bude uzavřena 
mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou, 
s.r.o. v předloženém znění.   

• Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru pro Sportovní 
klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z.s. ve výši dle přílohy č.3 



 

• Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje poskytnutí finančního daru pro Sportovní 
klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z.s. ve výši dle přílohy č.3 

• Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena 
mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou 
z.s. v předloženém znění 

• Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena 
mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou 
z.s. v předloženém znění 

• Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace Sportovnímu 
klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou s.r.o ve výši dle přílohy č.5  

• Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje poskytnutí individuální dotace 
Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou s.r.o ve výši dle přílohy č.5  

• Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Městem 
Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou s.r.o.  

• Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi 
Městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou s.r.o.  

• . 
 

 
Doporučení předkladatele 
Rada města doporučuje schválit jednotlivé body. 
 
 
 
Stanoviska  

: zahrnuto do návrhu RO č. 3/2020 ZM ke schválení 
, Ph.D.: Darovací smlouva po formální stránce odsouhlasena 

  
 
 



SKLH Zd'ar nad Sazavou tel.: 566 621344 
Jungmannova 10 fax: 566 621 344 
59101 Zd'ar nad Sazavou e-mail: info@hokejzr.cz 

www.hokejzr.cz 

Zadost o m1vratnou financni vypomoc 

ICO: 28297245 
C:islo ucru:  

Zd'ar nad Sazavou, 27.5.2020 

Rada mesta Zd'ar nad Sazavu 
ZiZkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Zadame vas timto za SK.LH Zd'ar nad Sazavou s.r.o. 0 navratnou financni rypomoc v castce 
1 400 ooo Kc. 

Ptijcka bude pou.Zita na cinnost A muzstva SKLH s.r.o. v sezone 2020/2021 a to predevsim na 
uhrazeni nakladti na cestovne, rozhodci a nakup vystroje a vyzbroje. 

Oditvodneni: Zabezpeceni chodu klubu pro sezonu 2020/2021 z dtivodu ztraty hlavniho 
sponzora. 

Predem dekujeme za kladne vyfizeni zadosti. 

S pozdravem 

Dne 27. 5. 2020 ve Zd'are nad Sazavou 

SKLH, s.r.o. 
Jungmannova 1496/10 

591 01 Zd'ar nad sazavou 
!C1}28297245 DIC: C22829n45 

 
generalni manaZer SKLH s.r.o. 



Poskytovatel: 
Sidle: 
Zastoupen: 
I CO: 
DIG: 

Smlouva o zapujcce 

Clanek 1 
Smluvni strany 

Mesto Zdar nad Sazavou 
Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 
lng. Martinem Mrkosem ACCA 
295841 
CZ00295841 

Bankovni spojeni: Komercni banka 
Cislo uctu:  
neni zapsan ve verejnem rejstriku 
(dale jen nzapujcitel") 

Prijemce: 
Sidle: 
Zastoupen: 
I CO: 

Cislo uctu: 
(dale jen vydluzitel) 

SKLH Zdar nad Sazavou s.r.o. 
Jungmanova 10, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 

 generalnim manazerem 
28297245 

 

Clanek II 
Predmet a ucel 

smlouvy 

1. Predmetem tete smlouvy je zavazek zapujcitele poskytnout vydluziteli na nize uvedeny 
ucel a podle dale sjednanych podminek bezurocnou financni zapujcku ve vysi 1.400.000 
Kc (dale jen ,zapujcka nebo financni zapujcka"), a zavazek vydluzitele financni 
zapujcku uzit v souladu s ucelem tete smlouvy a vratit ji zapujciteli ve stanovene lhute. 

Clanek Ill 
Poskytnuti financni zapujcky 

1. Zapujcitel poskytne vydluziteli na jeho ucet cislo  zapujcku ve vysi 
1.400.000 Kc s tim, ze tate zapujcka bude poskytnuta ve dvou splatkach nasledovne: 
prvni splatka ve vysi 700.000 Kc nejpozdeji do 1.8.2020 
druhou splatka ve vysi 700.000 Kc nejpozdeji do 15.1 .2021. 

2. Vydluzitel financni zapujcku prijima a v souladu se zadosti ze dne 27.5.2020 se 
zavazuje ji uzit pouze na uhrazeni nakladu vzniklych v letech 2020 a 2021 na cestovne, 
naklady na rozhodci a na nakup vystroje a vyzbroje za podminek stanovenych touto 
smlouvou a v souladu s pravnimi predpisy. 

3. Poskytnuti financni zapujcky je bezurocne. 

1 
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Článek IV. 
Závazek 

vydlužitele 
 
1. Vydlužitel se zavazuje:  

Vrátit zápůjčku na shora uvedený účet zapůjčitele v ročních splátkách ve výši 200.000 
Kč/rok nejpozději do 31.8. každého roku počínaje rokem 2021. Splátky se sjednávají pod 
ztrátou výhody splátek, tj. v případě, že některá ze splátek nebude zaplacena řádně a 
včas, stává se splatným celý dluh.  
Smluvní strany berou na vědomí, že vrácením zápůjčky, uvedené v čl. I. se rozumí připsání 
zapůjčené částky na bankovní účet zapůjčitele. 
 
2. Vydlužitel se dále zavazuje zejména:  

a) neprodleně oznámit písemně zapůjčiteli, nejpozději však do 14 dnů ode dne změny, 
případnou změnu svých identifikačních údajů uvedených v této smlouvě a všechny 
změny související s čerpáním zápůjčky. V případě změny účtu je vydlužitel povinen 
rovněž doložit vlastnictví účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením  
peněžního  ústavu.  Z důvodu změn  identifikačních  údajů smluvních stran či změny 
účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek 
 

b) umožnit zapůjčiteli řádné provádění průběžné nebo periodické  (čtvrtletní) a následné 
kontroly hospodaření vydlužitele s veřejnými prostředky z poskytnuté finanční 
zápůjčky, jejich použití k účelu, který je dohodnut v čl. III. odst. 2. této smlouvy, 
předložit ke kontrole všechny potřebné účetní a jiné související doklady, přičemž 
doklady prokazující splnění účelu budou v účetnictví označeny účelovým znakem 1961, a 
umožnit fyzickou kontrolu nakoupených věcí (fyzická inventura)  
 

c) nepřevést p r á v a  a  p o v i n n o s t i ,  z  t é t o  s m l o u v y  v y p l ý v a j í c í  na jiný 
právní subjekt, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,  
 

d) po dobu trvání této smlouvy předkládat zapůjčiteli auditní zprávy o ověření roční účetní 
závěrky počínaje za období roku 2020 
 

e) zřídit transparentní účet, který zveřejní všechny bezhotovostní příjmy a výdaje 
vydlužitele  
 

f) zveřejnit roční plán hospodaření vydlužitele a čtvrtletní účetní závěrky na jeho 
webových stránkách,  
 

g) předkládat zapůjčiteli čtvrtletně rozvahu a výkaz zisku a ztráty, členěný na jednotlivá 
střediska a ekonomickou a neekonomickou činnost vydlužitele  
 

h) předkládat zapůjčiteli čtvrtletně hlavní knihu v členění na syntetické i analytické účty 
 

i) předkládat zapůjčiteli čtvrtletně podrobný účetní deník na úroveň jednotlivých dokladů, 
 

j) předkládat zapůjčiteli čtvrtletně knihu závazků a pohledávek s uvedením splatností a 
prokázání bezdlužnosti vůči příspěvkovým organizacím zřízeným zapůjčitelem,  
 

k) na vyžádání předložit zapůjčiteli další dokumentaci k zjištění průkazného vedení účetnictví 
(např. pokladní evidenci a záznamy o jednotlivých příjmech a výdajích, podrobný seznam 
zaplacených příspěvků členů, přehled zakoupeného majetku nebo sportovního vybavení a 
výstroje, přehled poskytnutého nebo zapůjčeného sportovního vybavení členům (včetně 
předávacích protokolů), smluv s dopravcem, přehledu domácích a hostujících zápasů, 
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mzdovou dokumentaci včetně smluv a dohod, výkazů práce), včetně umožnění jejich 
kontroly na místě.  

         
Všechny výkazy sestavené za dané čtvrtletí dle bodů g), h), i), j) budou předloženy zapůjčiteli 
v termínu do třiceti dnů po ukončení čtvrtletí. Výkazy a účetní sestavy budou předloženy 
v prokazatelném výstupu z účetnictví, podepsané statutárním zástupcem, podrobný deník bude 
také zaslán elektronicky ve formě Excel.  

 

Článek V. 
 

V případě, že v rámci kontroly, provedené zapůjčitelem v souladu s Čl. IV., bodu 2. této 
smlouvy, budou zjištěny nedostatky v účetnictví vydlužitele, popřípadě budou zapůjčitelem 
zjištěny netransparentní nebo nestandardní transakce, popřípadě nákupy za ceny, které 
neodpovídají tržním podmínkám, může zapůjčitel požadovat po vydlužiteli uhrazení zůstatku 
nesplacené finanční výpomoci do 30 dnů ode dne seznámení vydlužitele se zjištěnými 
nedostatky.  
 
 

Článek VI 
Doložka platnosti 

 
Doložka  platnosti  právního  jednání  dle  § 41  zákona  č. 128/2000 Sb.,  o obcích  
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
Poskytnutí finanční zápůjčky a uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo města Žďáru 
nad Sázavou  dne 18.6.2020, usnesením č.j.….... 

 
 
 

Článek VII 
Zvláštní ujednání 

  
Vydlužitel  podpisem  této    smlouvy   uděluje    souhlas    se   zveřejněním    informací o 
poskytnutí finanční zápůjčky na webových stránkách zapůjčitele, příp. v tisku a 
sdělovacích prostředcích. 
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Článek VIII. 
Závěrečná ujednání 

  
1.  Práva a povinnosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění.  
2.  Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní  strany  řešit  písemnými, 

vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této 
smlouvy označeny.  

3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 
vydlužitel a zbývající 1 si ponechá zapůjčitel.  

4.  Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 
budou  uveřejněny  v Registru  smluv  na  https://smlouvy.gov.cz/.  Za půjčitel zajistí 
zveřejnění smlouvy v Registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.  

5.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 
jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění 
v Registru smluv.  

6.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a  srozumitelně,  nikoliv  v tísni  za nápadně  nevýhodných  podmínek,  a  že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
 
Žďár nad Sázavou dne  Žďár nad Sázavou dne   

 
Za zapůjčitele: Za vydlužitele: 

 
…………………………….. ………………………………. 

Ing. Martin Mrkos ACCA    
 starosta města  

https://smlouvy.gov.cz/


SKLH Zd'ar nad Sazavou tel.: 566 621344 
Jungmannova 10 fax: 566 621 344 
59101 Zd'ar nad Sazavou e-mail: info@hokejzr.cz 

www.hokejzr.cz 

Zadost o individualni dotaci 

ICO: 26656515 
Cislo uetu:  

Zd'ar nad sazavou , 28.5.2020 

Rada mesta Zd'ar nad Sazavu 
ZiZkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Zadame Vas timto za Sportovni klub ledniho hokeje Zd'ar nad Sazavou z.s. o individualni 
dotaci pro rok 2020/2021 a to v castce 305 200 Kc. 

Dotace bude pouzita na cinnost mladeznickych druzstev Sportovniho klubu ledniho hokeje 
Zd'ar nad Sazavou z.s. v sezone 2020/2021 a to predevsim na uhrazeni nak.ladu na cestovne a 
zaplaceni nakladu na rozhodci. 

Oduvodneni: 
Sportovni klub ledniho hokeje Zd'ar nad Sazavou z.s. podal v fadnem terminu zadost 0 dotaci 
v dotacnim programu SPORT 2020. Zadost byla ovsem pouze na 1 000 000 Kc, coz byla 
maximalni mozna vyse dotace, z tohoto duvodu, tak byla snizena vysledna castka pouze 634 
200. Pro Sportovni klub ledniho hokeje Zd'ar nad Sazavou z.s. je podpora mesta v ramci 
tohoto dotacniho titulu existencne dulezita, proto si dovolujeme pozadat o mimofadnou dotaci 
na cinnost naseho hokejoveho klubu v uvedene vysi. 

Predem dekujeme za kladne vyfizeni zadosti. 

S pozdravem 

Dne 27. 5. 2020 ve Zd'are nad Sazavou 
/ 

Sportovnl klub lednfho nok~je 
;tcrar nad Sa:avou, z.s. 
Jungmar:nova 1"196/10 

591 01 Zd'ar nad s.izavou 

 
genenilni mana:ler Sportovni klub ledniho hokeje z.s .. 



Darovaci smlouva 
nize uvedeneho dne, mesice a roku uzaviraji: 

Mesto Zd'iu nad Sazavou 
Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 1 
ICO 00295841, DIC: CZ00295841 
Zastoupeno: lng. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou mesta 
jako "darce" na strane jedne 

a 

Sportovni klub ledniho hokeje Zd'ar nad Sazavou z.s. 
Jungman nova 10, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 26656515 
Zastoupeny: , generalnim managerem 
jako "obdarovany" na strane druhe 

tuto 

darovaci smlouvu: 

c1.1 
Darce timto projevuje vuli darovat obdarovanemu financni dar ve vysi 305.200 Kc (slovy: ti'i 
sta pet tisic dve ste korun ceskych). 

Cl. II 
Obdarovany financni dar ve vysi 305.200 Kc (slovy: ti'i sta pet tisic dve ste korun ceskych) 
pi'ijima. 

c1. 111 
Darce se zavazuje poskytnou dar ve vysi 305.200 Kc (slovy: ti'i sta pet tisic dve ste korun 
ceskych) na ucet obdarovaneho, cislo uctu:  a to nejpozdeji do 15 
(slovy: patnacti) kalendai'nich dnu ode dne podpisu teto smlouvy. 

Cl. IV. 
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich stran a 
ucinnosti dnem uvei'ejneni v informacnim sytemu vei'ejne spravy- Registru smluv s tim, ze 
osobni udaje pi'ijemce dotace budou ve zvei'ejnene smlouve anonymizovany. Smluvni strany 
se dohodly, ze uvei'ejneni v informacnim systemu vei'ejne spravy - registru smluv zajisti 
darce. 

Cl. VI 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze 
smluvnich stran obdrii po jednom stejnopisu. 

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu sepsaly svobodne a vazne, ze jejimu obsahu 
rozumi as timto souhlasi. Na dukaz toho pi'ipojuji sve vlastnorucni podpisy. 



Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou na zasedání 
dne 18.6.2020 

 
 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:         Ve Žďáru nad Sázavou dne:  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………… 
 
       Ing. Martin Mrkos, ACCA                  
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Zd'ar nad Sazavou , 18.5.2020 

Zadost o dotaci na organizovany sport dospelych pro rok 2020 

Zadame Vas timto za SKLH s.r.o. o dokryti dotace na organizovany sport dospelych v roce 
2020 a to v castce 300 000 Kc. 

Dotace bude pouzita na cinnost A mu:lstva SKLH s.r.o. v sezone 2020/2021 a to predevsim na 
uhrazeni nakladu na cestovne, rozhodci a ml.kup vystroje a vyzbroje. 

Odilvodneni: 
SKLH podalo v radnem terminu zadost o dotaci v dotacnim programu Organizovany sport 
dospelych 2020. Ta byla ovsem pro administrativni nedostat.ky z okruhu opnivnenych 
zadatelu vyrazena. Pro SKLH je podpora mesta v ramci tohoto dotacniho titulu existencne 
dillezita, proto si dovolujeme pozadat o mimofadnou dotaci na Cinnost naseho hokejoveho 
klubu v uvedene vysi. 

Predem dekujeme za kladne vyfizeni zadosti. 

S pozdravem 

Dne 18. 5. 2020 ve Zd'are nad Sazavou 

SKLH, s.r.o. 
Jungmannova 1496/10 

591 01 ?~·ar nad Sazavou 
;.:: 25:.:{',- - DlC: CZ28297245 

 
generalni mana:ler ~KLH s.r.o. 



SKSMNPS/00304/2020 

VEREJNOPRAVNiSMLOUVA 
uzavi'ena die ust. § 1 Oa a nasi. zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech 

uzemnich rozpoctU, v platnem zneni 

I. Smluvni strany 
1. Mesto Zd'iu nad Sazavou 

a 

se sidlem Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 
zastoupene starostou panem lng. Martinem Mrkosem, ACCA 
cislo bankovniho uctu: , Komercni banka a.s. pob. Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 00295841, DIG: CZ00295841 
Mesto Zd'ar nad Sazavou je zapsano v registru ekonomickych subjektu pod c.j. 503/2004 
(dale jen ,poskytovatel dotace") 

2. SKLH, s.r.o. 
Jungmannova 1496/10, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
zastoupena generalnim managerem  
bankovni spojeni: c.u. , Komercni banka, a.s. pob. Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 28297245 DIG: CZ28297245 
SKLH, s.r.o. je zapsany u Krajskeho soudu v Brne pod spis. zn. C 59439 
(dale jen ,pi'ijemce dotace") 

II. Uvodni ustanoveni 
V souladu se zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, v platnem 
zneni, zakonem c. 128/2000 Sb., o obcich, v platnem zneni, ana zaklade usneseni Zastupitelstva 
mesta Zd'ar nad Sazavou c. 12/2020/SKSM/14 ze dne 18.06.2020 poskytuje poskytovatel dotace 
pi'ijemci dotace nize uvedenou dotaci. 
Pi'ijemce dotaci za podminek stanovenych v teto smlouve pi'ijima a zavazuje se, ze bude cinnost 
klubu realizovat svym jmenem, na svou vlastni odpovednost, v souladu s pravnimi pi'edpisy a 
podminkami teto smlouvy. 

Ill. Vyse dotace 
Poskytovatel dotace se zavazuje pi'ijemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedeny ucet, dotaci 
ve vysi 300 000 Kc do 30 dnu po podpisu teto smlouvy. Pi'ijemce dotace se zavazuje, ze do 
celkovych nakladu na akci nebudou zahrnuty naklady na vlastni dane. Vsechny naklady musi byt 
kalkulovany bez dane z pi'idane hodnoty v pl'ipade, kdy pi'ijemce dotace je jejim platcem. 

IV. Ucel dotace 
1. Poskytovatel dotace poskytuje dotaci uvedenou v Cl. II. a Cl. Ill. teto smlouvy vyhradne za 

ucelem podpory cinnosti klubu, dale jen ,akce". 
2. Dotace je vei'ejnou financni podporou ve smyslu zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve 

vei'ejne sprave a 0 zmene nekterych zakonu (zakon 0 financni kontrole), ve zneni pozdejsich 
pi'edpisu, a vztahuji se na ni vsechna ustanoveni tohoto zakona. 

V. Podminky poskytnuti dotace 
1. Zastupce poskytovatele dotace je opravnen v souladu se zakonem c. 320/2001 Sb., o financni 

kontrole ve verejne sprave vykonavat kontrolu nad nakladanim s poskytnutou dotaci, pi'icemz 
pi'ijemce dotace je povinen tuto kontrolu strpet, poskytnout zastupci poskytovatele dotace 
soucinnost, jakoz i poskytovat na vyzadani veskerou dokumentaci, vcetne financnich a ucetnich 
vykazu vztahujicich se k pi'edmetu plneni teto smlouvy, a to i po ukonceni platnosti teto 
smlouvy. 

2. Prijemce dotace je povinen pouzit poskytnutou dotaci vyhradne pro ucel stanoveny v Cl. IV. teto 
smlouvy a tuto akci zrealizovat nejpozdeji do 31.12.2020. 
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3. Uznatelné náklady na realizaci jsou ty, které vznikly a byly uhrazeny v průběhu roku 2020. 
Uznatelné náklady jsou činnost. 

4. Příjemce dotace se zavazuje poskytovateli dotace oznámit do 15 dnů zahájení insolvenčního 
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu 
názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, jakož i jiné změny, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

5. Příjemce dotace je oprávněn použít znak města za účelem prezentace poskytovatele dotace 
v rámci činnost v souladu s § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  

6. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti uvést 
fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.  

7. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu 
a) na výstupech akce typu plakátů, pozvánek, programů, publikací, webových stránek nebo 

jiných nosičů uvede příjemce dotace „sponzorský vzkaz“ poskytovatele dotace, který je ke 
stažení na www.zdarns.cz/mestsky-urad/dotacni-programy 

b) oficiální pozvání zástupců poskytovatele dotace, zajištění úvodního slova (zdravice) pro 
zástupce poskytovatele dotace, 

c) umístění aktivního odkazu www.zdarns.cz na webových stránkách souvisejících s konáním 
akce, 

d) viditelné a prominentní vyvěšení loga nebo znaku poskytovatele dotace v místech konání 
akce (reklamní poutač si příjemce vyzvedne na Městském úřadu, odboru školství). 

e) zaslat se 14 denním předstihem informaci o názvu, termínu, času a místě konání akce na 
pro jejich zveřejní na internetových stránkách města. 

VI. Vypořádání poskytnuté dotace 

1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace vyúčtování použití dotace nejpozději do 
31.12.2020. Vyúčtováním použití dotace se rozumí předložení kopií prvotních, resp. účetních 
dokladů a jejich proplacení výpisem z účtu, či kopiemi pokladních dokladů prokazujících 
uhrazení nákladů na akci ve výši poskytnuté dotace, přičemž za zúčtovací doklady se 
nepovažují tzv. zálohové faktury. Vlastní prostředky je příjemce dotace povinen doložit kopiemi 
prvotních, resp. účetních dokladů. Vyúčtování bude dále obsahovat závěrečnou zprávu, jejíž 
formulář je ke stažení na www.zdarns.cz.  

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele 
dotace nejpozději do 15 dnů od termínu předložení vyúčtování. 

3. Zástupce poskytovatele dotace je oprávněn kontrolovat, zda příjemce dotace užívá dotaci 
v souladu s účelem této smlouvy. Při zjištění pochybení příjemce dotace při nakládání 
s poskytnutými finančními prostředky je příjemce dotace povinen v určené lhůtě sjednat 
nápravu, v opačném případě je příjemce dotace je povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 30 dnů od zjištění tohoto pochybení.  

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, a zajistit 
řádné a oddělené sledování nákladů na akci ve výši, na kterou byla dotace poskytnuta a 
celkových nákladů na akci a tyto vést odděleně ve svém účetnictví pod účelovým znakem 1963. 

VII. Důsledky porušení povinností příjemce dotace 

1. V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení 
tohoto zákona.   

2. V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce dotace o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

VIII. Ukončení smlouvy 

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí této smlouvy dle ustanovení § 166 odst. 2) správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Poskytovatel dotace může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace.  
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3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména 
pokud:  
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   
b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů,   
c) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 
d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem dotace.  
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení. 

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do 
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení městu. 
V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou částku dotace městu do 15 
dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

9. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet města poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti dohody, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

10. Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet města, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

12. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem městu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zvláštní ustanovení 

V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce 
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou splněny. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.    
2. Jako kontaktní místo poskytovatele dotace se pro účely této smlouvy stanovuje odbor ŠKSM 

MěÚ Žďár nad Sázavou, Mgr.  tel.: 566 688 133, e-mail:  
3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek nebo poštou do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručenou. 
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4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Dodatek k této smlouvě se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu 
kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které 
v případě změny bankovního účtu příjemce dotace musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení 
účtu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží 
poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých 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.  

7. Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech poskytovatele dotace a zveřejnění 
rozhodnutí 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 upravených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. 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. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.06.2020 

 ................................................... .................................................... 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA  
 starosta města Žďár nad Sázavou generální manager 
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