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Schválení dotace dle Grantového programu podpory sportu a tělovýchovy MČ Praha-Čakovice
pro rok 2021

(č. usnesení) (zn. předkl.)
FO/IN

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje

dotaci z rozpočtu MČ Praha-Čakovice ve výši ............................... pro SK Třeboradice
z.s. se sídlem Schoellerova 231/113, 196 00 Praha 9 a pověřuje starostu Ing. Jiřího
Vintišku a 1. zástupce starosty Ing. Alexandera Lochmana, Ph.D. podpisem veřejnoprávní
smlouvy.

1. Zodpovídá: Rozpočtář, Bc. Iva Nováková
Zajistí podpisy smluv.

V Praze dne 17.08.2021



Důvodová zpráva

V červenci letošního roku byl vyvěšen dle USN RM 290/2021 ze dne 30. 6. 2021 Grantový
program podpory sportu a tělovýchovy MČ Praha-Čakovice pro rok 2021.

Doručena byla pouze jedna žádost, a to od SK Třeboradice z.s. na částku 500 000 Kč, viz
příloha.

 

































1 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. 

 
 
Městská část Praha – Čakovice 
se sídlem nám 25. března 121, 196 00, Praha 9 – Čakovice, zastoupena starostou 
Ing. Jiřím Vintiškou a 1. zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D., 
IČ 00231291, DIČ CZ00231291, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-
2000922389/0800 
dále jen poskytovatel na straně jedné 
 
a  
 
SK Třeboradice z.s. 
se sídlem Schoellerova 231/113, 196 00, Praha 9 - Třeboradice, zastoupen předsedou 
Pavlem Kottem, IČ 62934252, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 
245006339/0800 
dále jen příjemce na straně druhé 
 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

 
 

Čl. I. 
Preambule 

Na základě žádosti příjemce ze dne 4. 8. 2021 o poskytnutí grantu na podporu sportu a 
tělovýchovy z rozpočtu Městské části Praha-Čakovice na rok 2021 ve výši 500 000 Kč 
na „Pořízení projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. Výstavba a rekonstrukce areálu SK Třeboradice“ rozhodlo Zastupitelstvo 
poskytovatele svým usnesením č. ……….. ze dne 30. 8. 2021 o poskytnutí této dotace ve výši 
…………… Kč. 
 

Čl. II. 
Poskytovaná částka 

Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci částku ve výši ……………..Kč, která bude 
zaslána na výše uvedený účet příjemce, a to jako dotaci na „Pořízení projektové dokumentace 
pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Výstavba a rekonstrukce areálu 
SK Třeboradice.“ 
 

Čl. III. 
Účel dotace 

Částka uvedená v čl. II. této smlouvy je poskytována na úhradu způsobilých výdajů v souladu 
s Grantovým programem podpory sportu a tělovýchovy MČ Praha-Čakovice pro rok 2021 na 
podporu účelu dotace dle čl. I. této smlouvy. 
 

Čl. IV. 
Doba pro předložení finančního vypořádání dotace 

Smluvní strany se dohodly, že příjemce je povinen vyúčtovat poskytnutou dotaci (předložit 
kopii všech daňových dokladů atd.) do 17. 12. 2021 s tím, že pokud vynaložené náklady budou 
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nižší než poskytnutá dotace, je příjemce povinen rozdíl poskytovateli vrátit, a to do dne 27. 12. 
2021. 
 

Čl. V. 
Povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby – příjemce s 

likvidací 
V případě přeměny příjemce nebo zrušení příjemce jako právnické osoby s likvidací před 
finančním vypořádáním dotace má poskytovatel nárok na vrácení celé poskytnuté dotace.  
 

Čl. VI. 
Porušení povinností příjemce 

Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je 
považováno za závažné porušení a v takovém případě má poskytovatel právo požadovat 
vrácení poskytnuté dotace a příjemce povinnost celou poskytnutou dotaci neprodleně vrátit. 
 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po 1 podepsaném vyhotovení. 
 
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že ji 
neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouvu po jejím sepsání 
řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 
 
 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části  

Praha-Čakovice 
 
Rozhodnuto orgánem městské části: Zastupitelstvo městské části Praha-Čakovice 
 
Datum jednání a číslo usnesení: 30. 8. 2021,……………………….. 

 
 

V Praze dne____________________  V Praze dne _____________________ 

 
 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Městská část Praha-Čakovice SK Třeboradice z.s. 
Ing. Jiří Vintiška, starosta    Pavel Kott, předseda 
 
 
 
 
 
 

_______________________________   
Městská část Praha-Čakovice  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty  


