MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 16. 9. 2021

Bod programu:

23

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor investic

Zpracoval:

Ing. Dagmar Čabalová
Bc. Vlasta Zapatová

Název bodu:

Žádost o mimořádnou dotaci - BMX Hranice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace - finančního investičního příspěvku mimo grantové řízení spolku
Automotoklub kemp Hranice, pobočný spolek ÚAMK ČR, se sídlem Pod Hůrkou 470, 753 01
Hranice, IČO: 00577421, a to pro oddíl BMX team Hranice na rekonstrukci areálu BMX
Hranice ve výši 2.000.000,00 Kč.
2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd.§ 3419
pol. 6322 orj 05 10 00000 003300
b) odd.§ 6399
pol. 6901 orj 16 70 00000 000000
ad) investiční dotace mimo grantové řízení
ad b) snížení rezervy kapitálových výdajů

+ 2.000.000 Kč
- 2.000.000 Kč

3. schvaluje/neschvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku mezi Městem Hranice a
spolkem Automotoklub kemp Hranice, pobočný spolek ÚAMK ČR, se sídlem Pod Hůrkou
470, 753 01 Hranice, IČO: 00577421, kdy příspěvek je určen pro oddíl BMX team Hranice
na rekonstrukci areálu BMX Hranice ve výši 2.000.000,00 Kč.
a) v předloženém znění
b) se zapracovanými připomínkami dle zápisu

Předcházející usnesení ve věci:

Usnesení 1837/2021 - RM 66 ze dne 17. 8. 2021
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Důvodová zpráva:
Dne 7. 6. 2021 požádal AMK kemp Hranice p. s. ÚAMK, oddíl BMX TEAM Hranice,
IČO:577421 o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 2.000.000,00 Kč na rekonstrukci areálu
BMX v Hranicích.
Dle předložené žádosti budou finanční prostředky použity na stavební úpravy bikrosové
dráhy a dodávku vybavení startovací rampy. Jedná se o dodávku a instalaci startovací
rampy BMX pro 8 jezdců (281.120,00 Kč bez DPH). Rampa je o rozměrech 8 x 07,5 x 1.
Součásti dodávky bude pořízení digitálních stopek s rozlišením 0,01s, výška číslic 45 mm,
start a reset automaticky z BMX VoiceBoxu (14.780,00 Kč bez DPH).
K žádosti je také přiložen položkový rozpočet stavebních prací, který se skládá z přípravy
základové konstrukce (300 161,33 Kč bez DPH), pohledové ŽLB stěny (2 945 511,91 Kč bez
DPH), technické místnosti (241 047,49 Kč bez DPH) a vydláždění startovací rampy ze
zámkové dlažby (209 375,16 Kč bez DPH).
Celkové náklady na stavební práce rekonstrukce areálu dle položkového rozpočtu činí
4.472.276,16 Kč včetně DPH.
Náklady na vybavení startovací rampy činí 358.039,00 Kč včetně DPH.
Celkové náklady celkem činí 4.830.315,16 Kč včetně DPH.
AMK kemp Hranice p.s. ÚAMK, oddíl BMX TEAM Hranice v žádosti uvádí, že na
rekonstrukci areálu získal dotací od Olomouckého kraje ve výši 500.000,00 Kč.
V radě města dne 17. 8. 2021 byl předložen materiál s přílohou č. 4 - návrh smlouvy, ve
které byl v odstavci III. Závazky příjemce příspěvku následující text 1. b. Použít příspěvek jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 09. 2021 do 31.
12. 2021 za účelem realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
S ohledem na termín schválení příspěvku (září 2021) požádal zástupce AMK kemp Hranice
p. s. ÚAMK, oddíl BMX TEAM Hranice, IČO:577421 o úpravu textu III. Závazky příjemce příspěvku
1. b. Použít příspěvek jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 09. 2021 do 31.
4. 2022 za účelem realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
K poskytnutí investičního příspěvku je nutno schválit finanční prostředky v zastupitelstvu
města.
Návrh rozpočtové opatření:
a) odd.§ 3419
pol. 6322 orj 05 10 00000 003300
b) odd.§ 6399
pol. 6901 orj 16 70 00000 000000
ad) investiční dotace mimo grantové řízení
ad b) snížení rezervy kapitálových výdajů

+ 2.000.000 Kč
- 2.000.000 Kč

Rada města doporučuje schválit mimořádnou dotaci AMK kemp Hranice p.s. ÚAMK,
oddíl BMX TEAM Hranice, IČO:577421 ve výši 2.000.000,00 Kč na rekonstrukci areálu
BMX Hranice.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Mgr. Michala Blahová,
oddělení právní

10. 8. 2021
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Výsledek
připomínky zapracovány

Přílohy:
Příloha č. 1 - žádost BMX
Příloha č. 2 - výkres BMX
Příloha č. 3 - položkový rozpočet BMX
Příloha č. 4 - návrh smlouvy
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ A VYÚČTOVÁNÍ
INVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Č.j. poskytovatele:
Č.j. příjemce příspěvku:
I. Smluvní strany
Město Hranice
Sídlo:
IČO:
Zastoupené:
Bankovní spojení:
Datová schránka:

Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
00301311
Jiřím Kudláčkem, starostou
KB a.s., pobočka Hranice, č. ú. 1320831/0100
q8abr3t

(dále jen „poskytovatel“)
a
Automotoklub kemp Hranice, pobočný spolek ÚAMK ČR/ AMK kemp Hranice, p.s.
ÚAMK ČR
Sídlo:
Pod Hůrkou 470, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
IČO/DIČ:
005 77 421,
Zapsaný:
ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 51857
Zastoupen:
Miroslavou Křištofovou - místopředsedou, na základě předložené plné
moci
Číslo účtu:
č.ú. 1880290329/0800 Česká spořitelna, a.s.
Kontaktní osoba:
e-mail:

Miroslava Křištofová, tel. 728 201 501
kristofova@centrum.cz

(dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci dotaci – finanční
investiční příspěvek (dále jen „příspěvek“) ve výši: 2 000 000 Kč (dvamilióny korun českých)
schválený usnesením č. ………….. - ZM ……. Zastupitelstva města Hranic ze dne
………………. , a to pro oddíl BMX team Hranice na rekonstrukci areálu BMX Hranice.
Jedná o dodávku a instalaci startovací rampy BMX o rozměrech 8 x 07,5 x 1 pro 8 jezdců,
digitální stopky s rozlišením 0,01s, výška číslic 45 mm, start a reset automaticky z BMX
VoiceBoxu. Rekonstrukce areálu spočívá ve stavebních pracích, které jsou - příprava
základové konstrukce, pohledové ŽLB stěny, technické místnosti a vydláždění startovací
rampy ze zámkové dlažby.
2. Poskytovatel se zavazuje vyplatit příspěvek na účet příjemce příspěvku uvedený v záhlaví
této smlouvy nejpozději do třiceti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Příspěvek podle předchozího bodu je příjemce příspěvku oprávněn použít jen k úhradě
výdajů vynaložených za účelem realizace předmětu smlouvy uvedeného v bodě 1. článku II.
této smlouvy.
III. Závazky příjemce příspěvku
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1. Příjemce příspěvku se zavazuje:
a. Uvést město Hranice jako poskytovatele finančního příspěvku na propagačních
materiálech, publikacích, webu apod. Příjemce příspěvku je oprávněn při propagaci
akce použít znak města.
b. Použít příspěvek jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 09.2021 do
31.12.2021 za účelem realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této
smlouvy.
c. Umožnit kontrolním orgánům a zaměstnancům zařazeným do Městského úřadu
Hranice kontrolu správnosti použití příspěvku.
d. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru investic každou změnu
adresy nebo změnu osob oprávněných jednat jménem příjemce příspěvku.
e. Předložit poskytovateli vyúčtování příspěvku doložené kopiemi účetních dokladů a
stručným zhodnocením po finančním ukončení akce nejpozději do 30.06.2022.
Příjemce příspěvku zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
f. Příspěvek nevyužitý, nevyúčtovaný, nedočerpaný nebo použitý v rozporu s touto
smlouvou je příjemce příspěvku povinen vrátit do 30.06.2022 na účet poskytovatele
č. 1320831/0100 pod VS – číslo smlouvy poskytovatele.
g. V případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací vrátit poskytovateli na
účet 1320831/0100 pod VS – číslo smlouvy poskytovatele nevyčerpanou část
příspěvku dle vyúčtování ke dni přeměny nebo vstupu do likvidace.
2. Příjemce příspěvku nesmí poskytovat prostředky z příspěvku jiným osobám, pokud se
nejedná o přímou úhradu nákladů spojenou s realizací akce/činnosti, na kterou byl
příspěvek poskytnut.
3. Za neoprávněné použití příspěvku se proti příjemci příspěvku postupuje podle § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
4. Příjemce příspěvku se zavazuje ponechat areál BMX veřejně přístupný.
5. Příjemce příspěvku se zavazuje zajistit označení areálu vydaným provozním řádem
s tím, že vstup do areálu je na vlastní nebezpečí a že vlastník, ani nájemce areálu,
neodpovídá za případné zranění.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především
§10a a následujícími.
2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.
3. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.
5. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak
stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle poskytovatel správci registru smluv k
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Poskytovatel sdělí informaci o uveřejnění
smlouvy příjemci příspěvku.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že její
obsah odpovídá shodným, svobodným a vážně myšleným projevům vůle.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic č
……………..- ZM … ze dne ………………...
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Za poskytovatele:

Za příjemce:

V Hranicích dne…………..

V Hranicích dne…………….

……………………………..
Město Hranice
Jiří Kudláček
starosta

…………………….……
AMK kemp Hranice, p.s. ÚAMK ČR
Miroslava Křištofová
na základě plné moci
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