
1 

 

Veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Morkovice-Slížany  

na akci „REKO FS“ 

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 
 

mezi: 

 

Poskytovatelem dotace: Městem Morkovice-Slížany  

se sídlem: Náměstí 900, 768 33 Morkovice 

zastoupený: Mgr. Pavlem Horákem, starostou 

IČ: 002 87 504, DIČ: CZ00287504 

bankovní spojení: ČSOB č.ú. 230 127 461/0300 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemcem dotace:              FC Morkovice, z.s. 

sídlo: Kolaříkova 692, 768 33 Morkovice  

IČ: 479 35 316 

typ příjemce: právnická osoba (právní forma: pobočný spolek) 

zastoupený: Ing. Davidem Vlčkem, DiS . ,prezidentem  

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,  

                            č.účtu:120 243 7002 /2700 

 (dále jen „příjemce“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Příjemce dotace má ve výpůjčce mimo jiné nemovitosti pozemek p.č.124/1 ostatní plocha o 
výměře 5307 m

2
 , p.č.123/6 – ostatní plocha o výměře 2043 m

2
 , p.č.125/2 – ostatní plocha  

o výměře 4859 m
2
 a p.č.123/7- ostatní plocha o výměře 551 m

2
, vše v k.ú. Morkovice, 

zapsané na LV číslo 10001, vedeného pro obec Morkovice-Slížany u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, na kterých se nachází travnaté fotbalové hřiště a 
fotbalové hřiště s umělým povrchem, které jsou ve vlastnictví města Morkovice-Slížany. 

 
1.2. Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. a III. 

účelovou investiční dotaci z rozpočtu města Morkovice-Slížany ve výši 3 913 049 Kč což 
odpovídá 30% celkových investičních nákladů stavby „Reko FS“ v roce 2020.  

 
1.3. Dotace je příjemci poskytována na základě jeho žádosti a v souladu s platnými „Pravidly pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Morkovice-Slížany“, které jsou zveřejněny na 
www.morkovice-slizany.cz/dokumenty/formuláře. 

 

1.4. Dotace je poskytována na pokrytí části nákladů investiční akce „REKO FS“ - rekonstrukce 
přírodního trávníku fotbalového hřiště a výměna osvětlení fotbalového hřiště s umělým povrchem, 
dle projektu vypracovaném firmou DEALS MANAGMENT a.s., zodpovědný projektant Ing. 
Miroslav Vypušťák, ČKAIT 13008833 datované 09/2019. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.penize.cz/banky/41810-unicredit-bank-czech-republic-a-s
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II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy a to ve třech  splátkách takto: první splátka ve výši 
1 000 000 Kč do 31.9.2020, druhá splátka ve výši 1 000 000 Kč do 30.10.2020 a třetí splátka 
ve výši 1 913 049 Kč do 15.11.2020.  

 

2.2. Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vztahujících se ke stanovenému účelu 
poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 30.11.2020.  

 
 
2.3. Finanční prostředky o kterých příjemce zjistí, že je v souladu s čl. I, odst. 1.3. nevyčerpá, vrátí na 

účet poskytovatele nejpozději do 15.12.2020. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové 
kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.   

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  

 

3.2. Příjemce dotace nad 100 000,- Kč provede finanční vypořádání dotace v termínu do 15.12.2020. 
Finanční vypořádání dotace podává příjemce na formuláři, který je přílohou této smlouvy. 
Zároveň doloží kopie dokladů, pokazujících čerpání dotace (např. kopie smluv, faktur, výpisů 
z účtů apod.). Příjemce účtuje poskytnutou dotaci podle platných právních předpisů tak, aby 
doklady související s poskytovanou dotací byly dohledatelné. 

 

3.3. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy.  

 
3.4. Příjemce dotace povinen: 
- vlastním nákladem zajišťovat běžnou údržbu a opravy nemovitostí uvedených v čl. 1.1. 
- umožnit zástupcům poskytovatele průběžnou kontrolu stavu nemovitostí 
- na výzvu poskytovatele odstranit případné nedostatky zjištěné při kontrolách 
- umožnit společenským organizacím sídlícím v Morkovicích-Slížanech využívat nemovitosti uvedené 

v čl. 1.1. při respektování provozního řádu areálu 
- dodržovat povinnosti vypůjčitele uvedené ve smlouvě o výpůjčce s městem Morkovice-Slížany ze 

dne 28.10.2004 včetně platných dodatků  
 

IV. 

Sankce 

4.1.  V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat 
v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

V. 

Ukončení smlouvy 

5.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran.  
 

5.2. Poskytovatel dotace může ukončit smlouvu výpovědí, která bude doručena písemně příjemci 
dotace v případě, že porušil některá ustanovení této smlouvy. Výpovědní doba je jeden měsíc a 
počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. 

 

5.3. Smlouva zaniká zánikem smluvních stran bez právního nástupce 



3 

 

 

   VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

6.1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Městský úřad Morkovice-
Slížany, Náměstí 900, Morkovice, účetní - tel: 573 502 815. 

 
6.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6.3. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 
6.4. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, 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 musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

6.5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 
 
6.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 
6.7. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
6.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Finanční vypořádání dotace. 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo města Morkovice-Slížany 

Datum jednání:22.6.2020       usnesení č.5/11/20   ze dne 22.6.2020.   

 
 
 
V Morkovicích dne 13.7.2020        V Morkovicích dne 13.7.2020 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………. ……………………………………… 
příjemce poskytovatel 

 
 
 
 
            

 


