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NÁVRH USN. ZM/N 3105
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r  o  z  h  o  d  u  j  e  
1. o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města 

pro Fotbalovou akademii Jablonec, z.s., se sídlem U Stadionu 
4904/5, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO: 70840105 ve výši 4 
500 000,- Kč

2. o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města 
pro Rychlostní kanoistiku Jablonec nad Nisou, z. s., se sídlem 
Mlýnská 4394/32a, 46602 Jablonec nad Nisou, IČO: 27056937 ve 
výši 3 750 000,- Kč

3. o poskytnutí peněžité zápůjčky z rozpočtu města pro Fotbalovou 
akademii Jablonec, z.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, 46601 
Jablonec nad Nisou, IČO: 70840105 ve výši 1 500 000,- Kč

B. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a 
Fotbalovou akademii Jablonec, z.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, 
46601 Jablonec nad Nisou, IČO: 70840105 ve výši 4 500 000,- 
Kč v předloženém znění, a zajištěním směnkou spolku

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou 
a Rychlostní kanoistikou Jablonec nad Nisou, z. s., se sídlem 
Mlýnská 4394/32a, 46602 Jablonec nad Nisou, IČO: 27056937 
ve výši 3 750 000,- Kč v předloženém znění a zajištěním zástavou 
nemovitosti

3. uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité zápůjčky mezi statutárním 
městem Jablonec nad Nisou a Fotbalovou akademii Jablonec, z.s., 
se sídlem U Stadionu 4904/5, 46601 Jablonec nad Nisou, 
IČO: 70840105 ve výši 1 500 000,- Kč s dobou splatnosti 
do 31.12.2024, úrokovou sazbou 0,99 % p.a. a zajištěním 
směnkou spolku na provozní výdaje spolku při výpadku příjmů z 
důvodu COVID.

4. Smlouvu o vzájemné spolupráci ev. č. SD/2021/0070 
mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Fotbalovou 
akademií Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, IČ 70840105, v předloženém znění

5. Smlouvu o vzájemné spolupráci ev. č. SD/2021/0071 
mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou 
jednotou Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s., U Staré Lípy 70/1, 
Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 16389506, v 
předloženém znění

6. Smlouvu o vzájemné spolupráci ev. č. SD/2021/0072 
mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Rychlostní 
kanoistikou Jablonec nad Nisou, z.s., Mlýnská 4394/32a, 466 
02 Jablonec nad Nisou, IČ 27056937, v předloženém znění

7. postup spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a 
klubů/TJ na investicích do sportovní infrastruktury realizovaných 



kluby/TJ na území města Jablonec nad Nisou za pomoci dotací 
ze státního rozpočtu a se spoluúčastí statutárního města Jablonec 
nad Nisou

C. u  k  l  á  d  á  
Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, aby v případě podpory 
předložených projektů těchto tří subjektů ze strany Národní sportovní 
agentury připravil pro rozhodnutí zastupitelstva města také poskytnutí 
dotace z rozpočtu města na kofinancování těchto projektů (vč. návrhu 
zařazení tohoto výdaje do rozpočtu města). 

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva

A)  Fotbalová akademie Jablonec, z.s.

Obdrželi jsme od Fotbalové akademie Jablonec, z.s. se sídlem U Stadionu 
4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 70840105 (dále jen FA) žádost o 
půjčku ve výši  6 000 000,- Kč. Prostředky chce klub použít částečně ve 
výši 4,5 mil. Kč na dofinancování plánované investiční akce „Rekonstrukce 
plochy UMT 3G“. Jednalo by se o pokrytí vlastního podílu klubu ve výši 15 
%  z celkové  investice,  která  je  nutná  pro  získání  dotace  ze  státního 
rozpočtu. Zbylou částku ve výši 1,5 mil. Kč žádají na pokrytí provozních 
výdajů v souvislosti s výpadkem příjmů z důvodu COVID opatření.

Splatnost půjčky předpokládají do 31. 12. 2025 následovně:

   500 000,- Kč do 30. 12 .2021
1 500 000,- Kč do 30. 12. 2022
1 500 000,- Kč do 30. 12. 2023
1 500 000,- Kč do 30. 12. 2024
1 000 000,- Kč do 30. 12. 2025

Na návratnou finanční výpomoc (dále jen NFV) byla doručena samostatná 
žádost s upřesněním splátek a následně upřesnili i splátky na zápůjčku.

Dne  16.  12.  2019  bylo  podepsáno  Memorandum  o  spolupráci  mezi 
městem  a  FA  týkající  se  rekonstrukce  fotbalového  hřiště  s umělým 
povrchem a výstavby nafukovací  haly.  Jsou v něm specifikovány podíly 
financování zúčastněných stran. Poskytnutí dotace je řešeno samostatně, 
tato důvodová zpráva řeší krytí vlastního podílu FA.

Poskytování  výpomocí  a  zápůjček  se  řídí  Zásadami  pro  poskytování 
návratných finančních výpomocí a zápůjček z rozpočtu města schválených 
zastupitelstvem města dne 25. 6. 2020 usnesením č. ZM/100/2020.

NFV i zápůjčka bude zajištěna směnečným ručením spolku. 

Přikládáme žádosti Fotbalové akademie Jablonec, z. s.

Rekapitulace:

1) Návratná finanční výpomoc

Výše 4 500 000,- Kč
Účel investiční
Splatnost jistiny 500 000,- Kč 31.12.2021

1 000 000,- Kč 31.12.2022
1 000 000,- Kč 31.12.2023
1 000 000,- Kč 31.12.2024
1 000 000,- Kč 31.12.2025

Splatnost úroků ----
Úroková sazba bezúročně



Zajištění směnka

2) Zápůjčka 

Výše 1 500 000,- Kč
Účel neinvestiční
Splatnost jistiny 500 000,- Kč 31.12.2022

500 000,- Kč 31.12.2023
500 000,- Kč 31.12.2024

Splatnost úroků s jistinou
Úroková sazba 0,49 + 0,5 = 0,99 % p.a.
Zajištění směnka

Žádost  o NFV i  zápůjčku projednala Komise pro sport  a tělovýchovu a 
usnesením č. 2/2021 doporučila NFV poskytnout, u zápůjčky usnesení č. 
7/2021 nebylo přijato žádné doporučení.

B) Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z. s. 

Město obdrželo od oddílu Rychlostní kanoistiky Jablonec nad Nisou, z. s. 
se sídlem Mlýnská 4394/32a, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 27056937 
(dále jen oddíl) žádost o návratnou finanční výpomoc ve výši 3 750 000,- 
Kč. Prostředky chce oddíl použít na pokrytí vlastního podílu ve výši 15 % 
z celkové investice, zajištění vlastního podílu na financování akce je nutné 
pro  získání  dotace  ze  státního  rozpočtu.  Jedná  se  o  dotaci  z  NSA na 
výstavbu loděnice. Čerpání předpokládají v roce 2022-2024. V té době by 
již měla být vyrovnána současná zápůjčka dle sml. č. 345-2017-OE/ORO, 
která je splatná 30. 6. 2021.

Splatnost nové NFV předpokládají na deset let do 31. 12. 2032.
 
Radou města bylo usnesením č. RM/178/2017 schváleno memorandum 
s oddílem, kdy město přispěje na financování odkupu pozemků, poskytne 
dotaci  na  projektovou  dokumentaci  a  pokud  oddíl  získá  investiční 
prostředky, pomůže s dofinancováním části nákladů na sportovní  areál. 
Na výkup pozemků a projektovou dokumentaci město poskytlo zápůjčku 
č. 345-2017-OE/ORO ve výši 325 000,- Kč, která je splatná 30. 6. 2021. 
Aktuální zůstatek zápůjčky je ve výši 84 736,64 Kč. 

Dle  zásad pro poskytování  návratných finančních výpomocí  a  zápůjček 
z rozpočtu  města  schválených  zastupitelstvem  města  dne  25. 6. 2020 
usnesením  č.  ZM/100/2020  lze  poskytnout  NFV  při  splnění  všech 
podmínek uvedených v zásadách. Jednou z podmínek je, že NFV nebude 
poskytnuta  žadatelům,  kteří  dluží  SMJN  finanční  prostředky.  Z toho 
důvodu je do smlouvy vložena podmínka, že výpomoc bude poskytnuta po 
plném uhrazení výše uvedené zápůjčky.

NFV  bude  zajištěna  zástavním  právem  vůči  pozemkům  a  budovám 
v majetku oddílu včetně přírůstků (tj. vlastní novou stavbou).

Přikládáme žádost oddílu Rychlostní kanoistiky Jablonec nad Nisou, z. s.



Rekapitulace návratné finanční výpomoci

Výše 3 750 000,- Kč
Účel investiční
Splatnost jistiny 10 ročních splátek ve výši 

375 000 Kč vždy k 15.12. až do 
15.12.2032

Splatnost úroků ----
Úroková sazba bezúročně
Zajištění zástava nemovitostmi

Žádost o NFV projednala Komise pro sport a tělovýchovu a usnesením č. 
5/2021 doporučila NFV poskytnout.

Finanční výbor dne 9. února 2021 projednal předložený materiál a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1.
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  návratné  finanční 
výpomoci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Fotbalovou 
akademii  Jablonec,  z.s.,  se  sídlem  U  Stadionu  4904/5,  46601 
Jablonec  nad  Nisou,  IČO:  70840105  ve  výši  4  500  000,-  Kč  v 
předloženém znění, a zajištěním směnkou spolku. 
 2.
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  návratné  finanční 
výpomoci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Rychlostní 
kanoistikou Jablonec nad Nisou, z. s., se sídlem Mlýnská 4394/32a, 
46602 Jablonec nad Nisou, IČO: 27056937 ve výši 3 750 000,- Kč v 
předloženém znění a zajištěním zástavou nemovitosti
3.
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité zápůjčky mezi statutárním 
městem Jablonec nad Nisou a Fotbalovou akademii Jablonec, z.s., se 
sídlem  U  Stadionu  4904/5,  46601  Jablonec  nad  Nisou,  IČO: 
70840105 ve výši 1 500 000,- Kč s dobou splatnosti do 31. 12. 2024, 
úrokovou  sazbou  0,99  %  p.a.  a  zajištěním  směnkou  spolku,  na 
provozní výdaje spolku při výpadku příjmů z důvodu COVID.





‚___

Fotbalovä akademie Jablonec, z. s.
Stadionu 4904/5,46601 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 312 139, e-niail: sekretaratlHkjabIonec.cz

Vážený pan
Mgr. David Mánek
náměstek primátora pro oblast humanitní
Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

V Jablonci nad Nisou 29.1.2021

Vážení,

obracíme se na vás touto cestou s doplněním k žádosti o půjčku ze dne

20. 1. 2021.

V této žádosti jde o 6 milionů korun, které bychom rádi použili ve výši 4,5

milionů na dofinancování plánované investiční akce „Rekonstrukce plochy na

hřiště UMT 3G z vlastních zdrojů z.s. Tato spoluúčast ve výši 15% z celkové

investice je podmínkou žádosti NSA o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na

tuto akci. Zbývající částku 1,5 mil. Kč bychom použili na provoz z.s. při výpadku

příjmů v současné epidemiologické situaci.

Doufáme, že nám tímto pomůžete k realizaci plánované investice.

Předem děkujeme.

______

-

Fřotbalová akademie JabIo7.sl

U Stadionu 5.46601 Jablonec nfl

- (do 70840105. DIČ CZ7Ú840O5

Ing. Miroslav Jotov
předseda správní rady

IČO: 108 40 105, DIČ: C!10840105
Spolek je vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského sondo v UsU nad [aheni, oddil L vložka 3805



SMLOUVA 
o vyplňovacím právu směnečném

STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU

Mírové náměstí 3100/19, 466 01Jablonec nad Nisou
IČ: 00262340 

Zastoupené   Ing. Milanem Kouřilem, náměstkem primátora
a      Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

 
jako zapůjčitel (dále jen "Město")

a

jméno/název: Fotbalová akademie Jablonec, z. s. 
datum narození/IČ: 70840105
bytem/se sídlem: U Stadionu 4904/5, 46601 Jablonec nad Nisou
bankovní spojení: ….
Zastoupené Ing. Miroslavem Jotovem, předsedou správní rady  

jako vydlužitel a výstavce směnky (dále jen "vydlužitel")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z.č. 191/1950 Sb., zákon směnečný 
a šekový, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o vyplňovacím právu směnečném. 

I.

1. Předmětem této smlouvy je ujednání o způsobu doplnění blankosměnky, která byla vystavena k zajištění závazků 
vydlužitele vůči Městu, vzniklých na základě smlouvy o zápůjčce č. …….. ze dne ……….. a smlouvy o návratné 
finanční výpomoci č….. ze dne …., ve které se strany dohodly o zápůjčce ve výši  6 000 000,- Kč, slovy: šest milionů 
korun českých

(dále jen "smlouva o zápůjčce").

Tyto závazky představují řádné a včasné splacení čerpané jistiny, sjednaných úroků včetně úroků z prodlení a sjednané 
smluvní pokuty. Blankosměnka zajišťuje i případné závazky vydlužitele vzniklé odstoupením od smlouvy o zápůjčce 
nebo její výpovědí.

2. Město převzalo od vydlužitele blankosměnku vlastní vystavenou na řad Města, s doložkou "bez protestu", vystavenou 
k zajištění závazků specifikovaných v bodu 1.

3. Vydlužitel  uděluje Městu neodvolatelné vyplňovací právo směnečné, které ho opravňuje k tomu, aby doplnilo na 
uvedené blankosměnce chybějící náležitosti,  tj. směnečnou sumu, datum splatnosti  a učinilo tak z blankosměnky 
směnku úplnou.

4. Město je oprávněno vyplňovacího práva směnečného využít v případě, že bude vydlužitel v prodlení s plněním svých 
závazků vyplývajících ze smlouvy o zápůjčce uvedené v bodě 1.

5. Vydlužitel souhlasí s tím, že do směnečné sumy budou zahrnuty všechny nesplacené závazky uvedené v bodu 1.

II.

1.  Právo Města vyplnit blankosměnku zaniká v okamžiku splnění všech zajištěných závazků vydlužitele vyplývajících ze 
smlouvy o zápůjčce.

       
2.   Město se zavazuje vrátit vydlužiteli blankosměnku do 30 dnů po splnění zajištěných závazků.

3. Vydlužitel je povinen si blankosměnku ve stanovené době vyzvednout a pokud tak neučiní, bude blankosměnka 
komisionálně zničena a o jejím zničení pořízen protokol.
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III.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Město obdrží tři stejnopisy 
a vydlužitel jeden stejnopis.

3. Účastníci shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána svobodně a vážně, souhlasí s jejím zněním bez výhrad a 
  na důkaz s obsahem této smlouvy připojují své podpisy.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v 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).

5. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být 
poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako 
obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

6. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

7. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou 
povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva 
může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

V Jablonci nad Nisou dne 

Statutární město Jablonec nad Nisou: Vydlužitel:

datum podpisu: datum podpisu:

..........................................
Ing. Milan Kouřil
náměstek primátora

.......................................... ..........................................
Ing. Kateřina Tuláčková Ing. Miroslav Jotov
vedoucí odboru ekonomiky předseda správní rady

 

Potvrzení o převzetí blankosměnky:

Znehodnocená blankosměnka byla vydlužiteli vrácena a vydlužitel svým podpisem potvrzuje její převzetí.

V Jablonci nad Nisou dne ..................

..................................................................
podpis vydlužitele                              

Za věcnou správnost:         
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SMLOUVA O ZAPŮJČCE

ev. č. 

Smluvní strany
1. Statutární  město  Jablonec  nad  Nisou,  zastoupené  RNDr.  Jiřím  Čeřovským, 

primátorem města, a Ing. Milanem Kouřilem, náměstkem primátora

Sídlo : 466 01 Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19
Bankovní spojení : KB Jablonec nad Nisou, č.ú. 9005-228451/0100
IČ : 00262340   
jako zapůjčitel straně jedné (dále jen „Zapůjčitel“)

a

2.  Fotbalová  akademie  Jablonec,  z.  s.,  zastoupená  Ing.  Miroslavem  Jotovem 
předsedou správní rady

Sídlo : U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO : 70840105
bankovní spojení: jako vydlužitel na straně druhé (dále jen „Vydlužitel“)

(Zapůjčitel a Vydlužitel v textu smlouvy společně též jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2390 a násl. zákona 

č.  89/2012  Sb.,  občanského  zákoníku,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  tuto  smlouvu  o 

zápůjčce (dále jen „Smlouva“).

Poskytnutí  zápůjčky  schválilo  zastupitelstvo  města  na  svém zasedání  dne  ……………… 
usnesením č. ZM/    /      .

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zapůjčitel  na základě této Smlouvy přenechává postupem dle Článku II.  této Smlouvy 

Vydlužiteli jako zápůjčku peněžitou částku ve výši 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set 

tisíc korun českých) na provozní výdaje (dále jen „Zápůjčka“).

2.  Vydlužitel  se  touto  Smlouvou  zavazuje  Zápůjčku Zapůjčiteli  řádně a včas vrátit  spolu 

s dohodnutým úrokem 0,99 % ročně z celkové výše poskytnuté Zápůjčky, a to nejpozději do 

31.12.2025 postupem dle Článku II. této Smlouvy.
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Článek II.

Práva a povinnosti Smluvních stran 

1.  Zapůjčitel  se  zavazuje  Vydlužiteli  uhradit  na  jeho  účet  č…………… vedený  u  …….. 

zápůjčku ve výši  1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), a to po 

podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami nejpozději do ……………….

2. Vydlužitel  se zavazuje shora uvedenou zápůjčku ve výši  1 500 000,- Kč (slovy:  jeden 

milion pět set tisíc korun českých) přijmout a zavazuje se Zápůjčku Zapůjčiteli řádně a včas 

splácet  spolu  s úrokem  ve  výši  0,99  %  ročně  z celkové  výše  poskytnuté  Zápůjčky  dle 

určeného splátkového kalendáře nejpozději do 31.12. každého roku až do 31.12.2025, a to 

na účet Zapůjčitele č. 9005-228451/0100 vedený u Komerční Banky, a.s., neurčí-li Zapůjčitel 

písemně předem jiný způsob platby. (dále jen „Účet Zapůjčitele“)

3.  Řádným  a  včasným  splácením  Zápůjčky  se  rozumí  připsání  částky  ve  výši  splátky 

Zápůjčky a dohodnutého úroku na bankovní Účet Zapůjčitele nejpozději dne 31.12. běžného 

roku.

4. Vydlužitel  je oprávněn vrátit  Zápůjčku vč. úhrady příslušného úroku dle této Smlouvy i 

před uplynutím lhůty dle  odstavce 2 Článku I.  této Smlouvy,  a to i  po částech,  přičemž 

Zapůjčitel je povinen takové plnění přijmout.

Článek III.

Smluvní pokuta

Vydlužitel je povinen splácet Zápůjčku řádně a včas spolu s dohodnutým úrokem nejpozději 

do  31.12.  běžného  roku.  V  případě,  že  Vydlužitel  tuto  svoji  povinnost  poruší,  sjednaly 

Smluvní  strany Smluvní  pokutu ve výši  0,25 % denně z té části  Zápůjčky a příslušného 

úroku, s jejímž vrácením, resp. úhradou se dostane Vydlužitel do prodlení, a to ode dne, kdy 

se dostane do prodlení, do dne vrácení celé Zápůjčky a úhrady příslušného smluvního úroku 

Zapůjčiteli. Smluvní pokutu je Vydlužitel povinen zaplatit Zapůjčiteli do 5 pracovních dnů od 

doručení písemné výzvy k zaplacení Smluvní pokuty.
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Článek IV.

Závěrečná ustanovení 

1.  Práva  a  povinnosti  z  této  Smlouvy  vyplývající  a  ve  Smlouvě  neupravené  se  řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů.

2.  Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že  tato  smlouva  a  její  případné  dodatky  budou 

zveřejněny  v  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).

3. Smluvní strany jsou povinny označit  údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními 

zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním 

ustanovení  smlouvy  je  označit  např.  jako  obchodní,  bankovní  tajemství  nebo  jinou 

utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či  jím 

zřízené/založené osoby jsou povinnými  subjekty  dle zák.  č.  106/1999 Sb.,  o svobodném 

přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá 

informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

6.  Tato Smlouva je  sepsána ve třech vyhotoveních,  každé s platností  originálu,  přičemž 

Zapůjčitel obdrží dvě vyhotovení a Vydlužitel obdrží jedno vyhotovení.

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

8.  Smluvní  strany prohlašují,  že tuto Smlouvu uzavírají  po vzájemné dohodě na základě 

jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, 

že si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
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V Jablonci nad Nisou dne ___________

Zapůjčitel                                                                    Vydlužitel
 

___________________________

RNDr. Jiří Čeřovský
primátor

____________________________ __________________________

Ing. Milan Kouřil ………………………….
náměstek primátora   
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z     rozpočtu  

statutárního města Jablonec nad Nisou

ev. č. 

uzavřená ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou

zastoupené: Ing.  Milanem  Kouřilem,  náměstkem  primátora  města  a  Ing.  Kateřinou 
Tuláčkovou, vedoucí odboru ekonomiky

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 19-121451/0100

IČ: 00262340

dále jen "poskytovatel"

a

Fotbalová akademie Jablonec, z.s.

se sídlem: U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupená: Ing. Miroslavem Jotovem, předsedou správní rady

bankovní spojení:        Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 27-7246380287/0100

IČ: 70840105

registrovaná: spolkovým  rejstříkem  vedeným  u  Krajského  soudu  v  Ústí  nad  Labem, 
spisová značka L 3805

dále jen "příjemce"

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 
Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v souladu 
s usnesením Zastupitelstva  města Jablonec  nad Nisou  č.  ZM/      /2021 ze dne 18.  2.  2021, 
poskytuje  poskytovatel  příjemci  návratnou  finanční  výpomoc  z rozpočtu  statutárního  města 
Jablonec  nad  Nisou  (dále  jen  „výpomoc“)  na  účel  uvedený  v čl.  I.  smlouvy  a  příjemce  tuto 
výpomoc v souladu se stanoveným účelem a podmínkami přijímá.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem  smlouvy  je  poskytnutí  návratné  finanční  výpomoci  na  základě  usnesení 
č. ZM/     /2021 ze dne 18. 2. 2021 a závazek příjemce vrátit tuto výpomoc zpět poskytovateli 
v souladu s podmínkami této smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje použít výpomoc:

 pouze za účelem dofinancování investice Rekonstrukce plochy na hřiště UMT 3G 

 doba, v níž bude dosaženo účelu finanční výpomoci: 2021 – 2022
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3. Příjemce  finanční  výpomoc  přijímá  a  zavazuje  se  splnit  závazky  a  veškeré  podmínky 
vyplývající  z účelu stanoveného v čl.  I.  odst.  2 této smlouvy,  a dále navrátit  tuto výpomoc 
poskytovateli  za  podmínek  uvedených  dále  v  této  smlouvě,  jakož  i  splnit  veškeré  další 
podmínky vyplývající z této smlouvy a z příslušných právních předpisů.

4. Poskytovatel  poskytne  výpomoc  příjemci  nejpozději  v  termínu  do  15  dnů  od předložení 
kladného  stanoviska  o poskytnutí  dotace  od  Národní  sportovní  agentury  a  v souladu 
s ostatními ustanoveními této smlouvy.

5. V případě, že poskytovatel z jakýchkoli důvodů nebude schopen předmětnou výpomoc dle této 
smlouvy příjemci vyplatit, sdělí příjemci písemně náhradní termín možného čerpání výpomoci. 
Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel v takovém případě nenese žádnou odpovědnost 
za případnou újmu vzniklou na straně příjemce. 

II. Základní ustanovení

1. Výpomoc  dle  čl.  I.  odst.  1  této  smlouvy  se  poskytuje  výhradně  za  účelem  vymezeným 
v čl. I. odst. 2,  této smlouvy.  Příjemce se zavazuje použít  výpomoc pouze k úhradě výdajů 
projektu dle čl. I této smlouvy.

2. Na poskytnutí návratné finanční výpomoci není právní nárok.

III. Výše výpomoci a podmínky jejího navrácení

  1.  Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční  výpomoc  v celkové výši 
4 500 000 Kč (slovy čtyři miliony pět set tisíc korun českých), přičemž tato částka bude 
vyplacena jednorázově nejpozději do 15 dnů od předložení kladného stanoviska o poskytnutí 
dotace od Národní  sportovní  agentury a v souladu s ostatními  ustanoveními této smlouvy. 
Návratná finanční výpomoc je poskytnutá bezúročně.

2. Příjemce je povinen vrátit veškeré poskytnuté prostředky dle odst. 1 tohoto článku na bankovní 
účet  poskytovatele  číslo  9005-228451/0100  vedený  u  Komerční  Banky,  a.s.,  VS 
v 5 splátkách:

   500 000 Kč do 30. 12. 2021

1 000 000 Kč do 30. 12. 2022

1 000 000 Kč do 30. 12. 2023

1 000 000 Kč do 30. 12. 2024

1 000 000 Kč do 30. 12. 2025

     s tím, že každá splátka bude uhrazena nejpozději dne 15. 12. každého kalendářního roku. 
Příjemce  je  oprávněn  splatit  návratnou  finanční  výpomoc  v dřívějším  termínu,  vkládat 
mimořádné splátky či návratnou finanční výpomoc splatit jednorázově.

3. Všechny výdaje musejí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty 
v případě, kdy je příjemce jejím plátcem a má možnost zažádat příslušného správce daně 
o její zpětné proplacení.

4. Smluvní strany se dohodly na zajištění peněžitých závazků vydlužitele vzniklých na základě 
této smlouvy směnkou vlastní dle Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném.

IV. Povinnosti příjemce a podmínky vyúčtování výpomoci

1. Příjemce je povinen předložit vyúčtování výpomoci poskytnuté dle čl. I. odst. 1 této smlouvy 
dle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Náklady 
hrazené z výpomoci prokáže příjemce předložením čitelných fotokopií  příslušných účetních 
dokladů nejpozději do 28. 2. 2023.
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2.  Příjemce  je  povinen  oznámit  poskytovateli  všechny  významné  změny  související  s 
podpořeným projektem, případně s jeho osobou,  a to bez zbytečného odkladu - nejpozději 
však do 10 dnů od účinnosti předmětné změny.

3. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při 
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků výpomoci zhoršit jeho pozici 
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce neprodleně povinen oznámit 
poskytovateli  další  skutečnosti,  které  mají  nebo  mohou  mít  vliv  na  splácení  poskytnuté 
výpomoci.

4. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci projektu, tak po jeho ukončení, bude dbát dobrého 
jména poskytovatele a projekt realizovat v souladu s právními předpisy.

5.  Příjemce  předloží  po  uhrazení  poslední  splátky  návratné  finanční  výpomoci  poskytovateli 
nejpozději  do  31.  1.  2026  souhrnné  finanční  vypořádání,  které  bude  obsahovat  přehled 
o čerpání  a  použití  poskytnutých  peněžních  prostředků  a  o  jejich  vrácení  do  rozpočtu 
poskytovatele.

V. Kontrola plnění podmínek výpomoci 

1. Příjemce je povinen dle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů umožnit poskytovateli (resp. jeho k tomu příslušným orgánům) kontrolu 
využití finanční výpomoci.

2. Příjemce  se  zavazuje  předložit  poskytovateli  na  požádání  po  dobu  realizace  projektu  a 
následně veškerou potřebnou dokumentaci, účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné 
skutečnosti pro ověření způsobu čerpání a využití výpomoci a plnění podmínek této smlouvy, 
a to po dobu 5 let,  po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst.  2.  písm. b)  a c)  zákona 
o účetnictví uschovávat účetní záznamy a účetní doklady.

VI. Sankce za porušení podmínek a výpověď smlouvy

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno 
jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

2. Veškeré platby jako důsledky porušení  závazků provede příjemce formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, případně může být 
platba za porušení závazků řešena poskytovatelem tak, že o tuto částku sníží poskytovanou 
výpomoc ze svého rozpočtu, event. oběma způsoby.

3. Vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran 
anebo písemnou výpovědí. Dohoda o ukončení této smlouvy musí být v souladu s ust. § 167 
zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly 
k ukončení této smlouvy, včetně způsobu vzájemného vypořádání práv a povinností smluvních 
stran.

4. Smlouvu lze vypovědět v případě, dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy.

Závažným porušením se zejména rozumí:

a) nedodržení termínů splátek poskytnuté výpomoci dle čl. III odst. 2 této smlouvy,

b) realizace projektu v rozporu s právními předpisy, např. pokud příjemce, je-li zadavatelem 
podle  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších 
předpisů, nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem,

c) použití  výpomoci  (případně  její  části)  v  rozporu  s  účelem,  který  je  stanoven  touto 
smlouvou,
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d) nedodržení termínu pro použití výpomoci stanoveného v čl. I této smlouvy,

e) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy.

5. V případě  ukončení  smluvního  vztahu  výpovědí  je  příjemce  výpomoci  povinen  provést 
vyúčtování výpomoci a vrátit na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy 
dosud poskytnuté peněžní prostředky, a to do 30 dnů po uplynutí výpovědní lhůty.

6. Vypoví-li kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci, a 
to i bez udání důvodů, je příjemce výpomoci povinen na bankovní účet poskytovatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy vrátit poměrnou část již vyplacené výpomoci dle ustanovení čl. III, a to 
do 30 dní od doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 30 dní a 
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.

7. Pokud v době plnění  smlouvy dojde z jakýchkoliv  důvodů k ukončení  realizace projektu,  či 
k jiným závažným změnám oproti  skutečnostem uváděným v Žádosti  o  návratnou finanční 
výpomoc  z rozpočtu  statutárního  města  Jablonec  nad  Nisou  podanou  dne  2.  2.  2021,  je 
příjemce  povinen  provést  vyúčtování  výpomoci  a  vrátit  na  bankovní  účet  poskytovatele 
uvedený  v záhlaví  této  smlouvy  již  poskytnuté  peněžní  prostředky,  a  to  buď  do 30  dnů 
od ukončení projektu, nebo do 30 dnů od uplatnění tohoto smluvního ustanovení ze strany 
poskytovatele v případě jiných závažných změn. 

VII. Zvláštní ujednání

1. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající a ve Smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny 
v 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).

3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony 
a  nemohou  být  poskytnuty,  a  to  žlutou  barvou  zvýraznění  textu  či  přímo  ve  zvláštním 
ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou 
skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.  Smluvní  strany  dále  berou  na  vědomí,  že  Statutární  město  Jablonec  nad  Nisou  či  jím 
zřízené/založené  osoby  jsou  povinnými  subjekty  dle  zák.  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá 
informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  obou  smluvních  stran.  Smlouva  musí  být 
nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem.

2. Poskytovatel  výpomoci  obdrží  3  vyhotovení  této  smlouvy  a  příjemce  výpomoci  obdrží  1 
vyhotovení; všechna 4 vyhotovení mají stejnou právní relevanci.

3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se výhradně řídí českým právním řádem, zejména pak 
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Rozdíl mezi návratnou finanční výpomocí ve výši 0% a běžnou úrokovou sazbou ve výši roční 
PRIBOR + 0,5 % p. a., t. j. ve výši celkem 132 600 Kč, má charakter podpory de minimis podle 

Stránka 4 z 5



nařízení  Evropské komise č.  1407/2013 o použití  článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 
24. 12. 2013. Podpora de minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí za tři po sobě jsoucí 
jednoletá účetní období používaná příjemcem přesáhnout částku odpovídající 200.000,- EUR. 
Příjemce  bere  na  vědomí,  že  dle  zákona  č.  215/2004  Sb.  je  poskytovatel  povinen  do  5 
pracovních dnů od podpisu této smlouvy zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře de minimis 
do centrálního registru podpor de minimis. Vyjde-li při zaznamenávání údajů do centrálního 
registru najevo,  že je  limit  příjemce pro poskytnutí  podpory de minimis  vyčerpán,  příjemci 
zaniká nárok na poskytnutí výpomoci a tato smlouva se od počátku ruší.

5. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

6. Není-li  v této  smlouvě  uvedeno  jinak,  je  k právnímu  jednání  podle  této  smlouvy  jménem 
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví této smlouvy nebo jiný pověřený 
zaměstnanec Magistrátu města Jablonce nad Nisou.

7. Příjemce prohlašuje, že veškeré údaje a informace obsažené v této smlouvě jsou správné a 
pravdivé a v souladu s příslušnými předpisy. 

8. Obě smluvní  strany  si  řádně  přečetly  obsah  této  smlouvy  a  souhlasí  bez  výhrad  s  jejím 
obsahem a v této smlouvě uvedenými podmínkami.

 

V Jablonci nad Nisou dne: V Jablonci nad Nisou dne: 

za poskytovatele: za příjemce:

…………………………………..                                  …………………………………
Ing. Milan Kouřil Ing. Miroslav Jotov
náměstek primátora města                                        předseda správní rady 

…………………………..
Ing. Kateřina Tuláčková
vedoucí odboru ekonomiky

Za věcnou správnost: 
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Statutární město Jablonec nad Nisou
Mgr. David Mánek, náměstek primátora
Mírové nám. 19
466 01  Jablonec nad Nisou

V Jablonci nad Nisou 28. 01. 2021

Věc:  žádost  o  návratnou finanční  výpomoc 3.750.000 Kč  na  zabezpečení  projektu výstavba nové  
loděnice RK Jablonec n/N na jablonecké přehradě

Vážený pane náměstku primátora,

v prosinci 2020 Národní sportovní agentura (dále NSA) vypsala dotační program regionální sportovní 
infrastrukturu -  výzva 13/2020, programu č.  162 52.  Jednou z podmínek (odst.  13.  2.,  bod b),  je 
doklad o zajištění vlastního podílu žadatele na financování akce. Tímto dokladem může být usnesení  
zastupitelstva  územního  samosprávného celku.  Usnesení  je  nutné  doplnit  k žádosti,  kterou  jsme 
podali 30. 12. 2020, do dvou měsíců.

26. 1. 2021 jsem na statutární město Jablonec odeslal žádost o pomoc při financování tohoto podílu,  
za účelem výstavby nové loděnice našeho oddílu. Plánovaný rozpočet na výstavbu loděnice je 25 mil.  
Kč, výše dotace v uvedené výzvě je 70 %. Vlastní podíl  žadatele je tedy 30%, což představuje 7,5  
milionů Kč. 

Město Jablonec deklarovalo podporu investičním projektům, které uspěli se žádostí u NSA ve výši  
15 % z celkové  investice,  což  je  polovina  potřebné  částky.  Navýšení  této  podpory  je  podmíněno 
dalšími faktory, například významem dotovaného projektu pro jabloneckou veřejnost.

Bohužel doba daná podmínkami projektu NSA pro získání potvrzení o zajištění vlastního podílu je  
příliš krátká na to, aby mohla být vyšší spoluúčast v orgánech města řádně projednána. Proto bych 
v tuto chvíli, v rámci toho, aby podmínky NSA mohly být splněny, chtěl město požádat o návratnou 
finanční výpomoc ve výši 3.750.000 Kč (15 % z celkové částky na investici), která by byla použita na 
doplnění vlastního podílu žadatele v projektu.

Čerpání této výpomoci by začalo nejdříve po schválení přidělení dotace u NSA a zahájení stavby.  
Předpokládáme, že by to mohlo být nejdříve na počátku roku 2022.  Pokud jde o dobu splácení,  
navrhujeme  deset  let.  Předpokládáme,  že  výše  úroků  by  odpovídala  podmínkám,  které  mají 
v podobných případech ostatní sportovní oddíly.

Přiznáváme,  že  splácení  celé  této  částky  by  pro  oddíl  RK  znamenalo  enormní  úsilí,  znamenající 
ohrožení sportovního rozvoje oddílu. Věříme, že se nám na dalších jednáních podaří dospět ke shodě  
na zvýšení spoluúčasti města. Za naši stranu chci přislíbit, že se budeme snažit získat podporu dalších 
donátorů, především Libereckého kraje.

S úctou a pozdravem 

Ivan Šenkýř 

předseda oddílu Rychlostní kanoistiky Jablonec nad Nisou, z. s.
Mlýnská 4394/32a
Jablonec nad Nisou 466 02
602 482 893
elektrosenkyr@seznam.cz 
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SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI

číslo …..

STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 00262340 

zastoupené    RNDr. Jiřím Čeřovským, primátor

 

 (dále jen "zástavní věřitel")

a

Společnost Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z. s.
Sídlo  Mlýnská 4394/32a, 46602 Jablonec nad Nisou
IČO 27056937

(dále jen "zástavní dlužník")

uzavírají dle ustanovení § 1309 a násl.   z. .č. 89/2012, občanský zákoník, v platném 
znění, tuto smlouvu:

Článek I.

Předmětem  této  zástavní  smlouvy  je  zřízení  zástavního  práva  k  zajištění  peněžitých 
pohledávek a jejich příslušenství vyplývajících ze smlouvy o návratné finanční výpomoci č. 
……. uzavřené mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem jako vydlužitelem dne ……. 
2021, ve které se tyto subjekty dohodly na poskytnutí částky ve výši 3 750 000,- Kč (slovy tři 
miliony sedm set padesát tisíc korun českých) - dále jen "smlouva o NFV". 

Zástavní právo sjednané touto zástavní smlouvou zajišťuje výše uvedené pohledávky, které 
představují  včasné a řádné splacení  návratné finanční výpomoci  včetně úroků z prodlení 
a sjednané smluvní pokuty, k jejichž zaplacení se zástavní dlužník jako dlužník zavázal ve 
smlouvách o NFV.

Zástavní právo zřízené touto zástavní smlouvou zajišťuje i závazek zástavního dlužníka jako 
vydlužitele ze smlouvy o NFV vrátit poskytnuté peněžní prostředky včetně úroků z prodlení a 
sjednané smluvní pokuty v případě, že zástavní věřitel v souladu s platnou právní úpravou 
od výše uvedených smluv o NFV odstoupí.
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Článek II.

Zástavní dlužník prohlašuje, že je vlastníkem parcel č. 415/17 – ostatní plocha, 415/23 – 
ostatní plocha (sportoviště), 1583 – ostatní plocha a 415/20 - zastavěná plocha a nádvoří, 
jejíž  součástí  je  stavba  občanské  vybavenosti  bez  čp.,  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  a  obci 
Jablonec nad Nisou.  Vlastnické právo k předmětným nemovitým věcem je takto zapsáno 
v katastru  nemovitostí  Katastrálního  úřadu  pro  Liberecký  kraj,  Katastrální  pracoviště  v 
Jablonci nad Nisou na listu vlastnictví č. 9267 pro katastrální území Mšeno nad Nisou a obec 
Jablonec nad Nisou. Tuto skutečnost zástavní dlužník zástavnímu věřiteli výpisem z katastru 
nemovitostí ze dne 17.12. 2020. 

K zajištění pohledávek zástavního věřitele dle čl. I této zástavní smlouvy zastavuje zástavní 
dlužník uvedené nemovité věci,  tj.  parcelu  č.  415/20 -  zastavěná plocha a nádvoří,  jejíž 
součástí je stavba občanské vybavenosti bez č.p., v k.ú.  Mšeno nad Nisou a obci Jablonec 
nad Nisou s příslušenstvím a přírůstky, parcelu č. 415/17 – ostatní plocha, a parcelu č. 1583 
– ostatní plocha v k. ú. Mšeno nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou (dále jen "zástava") 
a zřizuje  tím zástavní  právo zástavního  věřitele,  který  je  za  podmínek sjednaných  v této 
zástavní smlouvě přijímá.

Článek III.

Zástavní dlužník prohlašuje, že ke dni podpisu této zástavní smlouvy:

a) zástava není zatížena omezením převodu nemovitosti ani na ní nevázne žádné smluvní, 
zákonné či  soudcovské zástavní  právo,  resp.  že mu není  nic známo o skutečnostech, 
které by svědčily pro jejich vznik.

b) jeho vlastnické právo k zástavě není v katastru nemovitostí dotčeno žádnou změnou a 
nejsou mu známy skutečnosti, které by mohly k takové změně vést,

c) na zástavě neváznou, ani se k ní nevztahují užívací práva jiných subjektů, nevztahuje se 
na ni  věcné nebo závazkové předkupní právo a ani na ní nevázne právo odpovídající 
věcnému břemeni či k ní není dohodnuto jiné obdobné závazkové právo.

Zástavní dlužník zároveň prohlašuje, že mu není známo, že by na jeho osobu byl podán 
návrh  na vydání  rozhodnutí,  které  by mělo  omezit  jeho  oprávnění  nakládat  se  zástavou 
(např.  návrh  na  prohlášení  konkurzu,  návrh  na  nařízení  výkonu  rozhodnutí  prodejem 
zástavy, návrh na vyrovnání, návrh na nařízení předběžného opatření apod.), ani v tomto 
směru zahájeno řízení či vydáno rozhodnutí.

V  případě  uvedení  nepravdivých  údajů  odpovídá zástavní  dlužník  zástavnímu věřiteli  za 
škodu,  která mu tím vznikne.  Zástavní  dlužník  si  je  vědom i  případných trestněprávních 
následků takového jednání. 

Zástavní  dlužník  se  zavazuje,  že  po  dobu  trvání  zástavního  práva  podle  této  zástavní 
smlouvy  bez  předchozího  souhlasu  zástavního  věřitele  zástavu  smluvně  nepřevede, 
nepronajme, nezatíží věcným břemenem a nezřídí k ní předkupní právo ve prospěch třetích 
osob. Zástavní dlužník se dále zavazuje, že předem písemně uvědomí zástavního věřitele o 
svém případném záměru zřídit k zástavě další zástavní právo ve prospěch třetí osoby a před 
realizací  takového záměru si  vyžádat  jeho písemné stanovisko.  Zástavní  dlužník se dále 
zavazuje  o zástavu  řádně  pečovat,  zdržet  se  všeho,  čím  se  zástava  zhoršuje  na  újmu 
zástavního  věřitele,  vyžádat  si  souhlas  zástavního  věřitele  před  případnými  stavebními 
úpravami zástavy, které dle právní úpravy vyžadují stavební povolení stavebního úřadu. 

Stane-li se činem zástavního dlužníka dostatečná jistota zástavního věřitele nedostatečnou 
nebo sníží-li se nedostatečná jistota, bude postupováno dle § 1353 občanského zákoníku. 



Pro tento případ je sjednáno, že zástavní věřitel je oprávněn požádat zástavního dlužníka, 
aby bez zbytečného odkladu přiměřeně doplnil zástavu původní.

Článek IV.

V době uzavření  této zástavní smlouvy činí  tržní  hodnota zástavy xxx xxx Kč (slovy ….. 
korun českých).  Tato hodnota byla zjištěna dle znaleckého posudku ze dne xx.  xx 2020 
vypracovaného znalcem. 

Článek V.

V  případě,  že  pohledávky  zástavního  věřitele  zajištěné  dle  čl. I  této  zástavní  smlouvy 
zástavním právem k zástavě nebudou splněny řádně a včas, je zástavní věřitel oprávněn se 
uspokojit  z výtěžku  zpeněžení  zástavy,  a  to  i  tehdy,  došlo-li  k  promlčení  zajištěných 
pohledávek.

Zástavu lze zpeněžit na návrh zástavního věřitele ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem 
zástavy. Výběr způsobu zpeněžení závisí výhradně na rozhodnutí zástavního věřitele.

Právo zástavního věřitele domáhat se uspokojení svých pohledávek zajištěných zástavním 
právem dle této smlouvy u soudu není shora uvedenými ustanoveními dotčeno.

Článek VI.

Zástavní právo zřízené touto zástavní smlouvou vzniká vkladem do katastru nemovitostí.

Zástavní  dlužník  se  zavazuje  zabezpečit  podání  společného  návrhu  na  povolení  vkladu 
zástavního práva u příslušného katastrálního úřadu a uhradit za zástavního věřitele správní 
poplatek, případně další poplatky s tím spojené.

V  případě,  že  budou  pohledávky  zajištěné  zástavním právem dle  této  zástavní  smlouvy 
uspokojeny,  vydá  o tom  zástavní  věřitel  zástavnímu  dlužníkovi  na  jeho  žádost  písemné 
potvrzení. Zajištění zápisu zániku zástavního práva je výhradně věcí zástavního dlužníka. 
Zástavní věřitel se zavazuje mu k tomu poskytnout potřebnou součinnost. Veškeré náklady 
spojené se zápisem zániku zástavního práva nese zástavní dlužník.

Článek VII.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování písemností zástavnímu dlužníkovi. 
Povinnost doručení zástavnímu dlužníkovi je ze strany zástavního věřitele splněna zasláním 
písemností na poslední známou adresu, kterou zástavní dlužník zástavnímu věřiteli uvedl. 
V případě,  že  se  písemnost  vrátí  jako  nedoručená,  považuje  se  za  doručenou  dnem 
následujícím po dni, kdy takto byla vrácena.

Článek VIII.

Tato zástavní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.



Tato  zástavní  smlouva  je  vyhotovena  v  4  stejnopisech,  z nichž  každý  má  právní  sílu 
originálu.  Jeden stejnopis  bude přiložen  k návrhu na vklad zástavního práva do katastru 
nemovitostí, zástavní věřitel obdrží dva stejnopisy a zástavní dlužník též jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují své podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne …….. V Jablonci nad Nisou dne …………….

          Zástavní věřitel Zástavní dlužník

………………………………. ……………………….……….

         RNDr. Jiří Čeřovský Ivan Šenkýř

                Primátor         předseda oddílu

Za věcnou správnost: Ing. Jitka Hujerová, vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků        
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z     rozpočtu  

statutárního města Jablonec nad Nisou

ev. č. 

uzavřená ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou

zastoupené: Ing.  Milanem  Kouřilem,  náměstkem  primátora  města  a  Ing.  Kateřinou 
Tuláčkovou, vedoucí odboru ekonomiky

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 19-121451/0100

IČ: 00262340

dále jen "poskytovatel"

a

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z. s.

se sídlem: Mlýnská 4394/32a, 466 02 Jablonec nad Nisou

zastoupená: Ivanem Šenkýřem, předsedou spolku

bankovní spojení:       Česká spořitelna, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 962996339/0800

IČ: 27056937

registrovaná: spolkovým  rejstříkem  vedeným  u  Krajského  soudu  v  Ústí  nad  Labem, 
spisová značka L 5945

dále jen "příjemce"

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 
Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v souladu 
s usnesením Zastupitelstva  města Jablonec  nad Nisou  č.  ZM/      /2021 ze dne 18.  2.  2021, 
poskytuje  poskytovatel  příjemci  návratnou  finanční  výpomoc  z rozpočtu  statutárního  města 
Jablonec  nad  Nisou  (dále  jen  „výpomoc“)  na  účel  uvedený  v čl.  I.  smlouvy  a  příjemce  tuto 
výpomoc v souladu se stanoveným účelem a podmínkami přijímá.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem  smlouvy  je  poskytnutí  návratné  finanční  výpomoci  na  základě  usnesení 
č. ZM/     /2021 ze dne 18. 2. 2021 a závazek příjemce vrátit tuto výpomoc zpět poskytovateli 
v souladu s podmínkami této smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje použít výpomoc:

 pouze za účelem výstavby nové loděnice RK Jablonec nad Nisou, přehrada Mšeno 

 doba, v níž bude dosaženo účelu finanční výpomoci: 2022 - 2024

3. Příjemce  finanční  výpomoc  přijímá  a  zavazuje  se  splnit  závazky  a  veškeré  podmínky 
vyplývající  z účelu stanoveného v čl.  I.  odst.  2 této smlouvy,  a dále navrátit  tuto výpomoc 
poskytovateli  za  podmínek  uvedených  dále  v  této  smlouvě,  jakož  i  splnit  veškeré  další 
podmínky vyplývající z této smlouvy a z příslušných právních předpisů.

Stránka 1 z 6



4. Poskytovatel  poskytne  výpomoc  příjemci  nejpozději  v  termínu  do  15  dnů  od  předložení 
kladného  stanoviska  o  poskytnutí  dotace  od  Národní  sportovní  agentury  a  v  souladu  s 
ostatními  ustanoveními  této  smlouvy  za  podmínky,  že  bude  plně  uhrazena  zápůjčka  (vč. 
úroků), která byla poskytnuta v roce 2017 a jejíž splatnost je v červnu 2021.

5. V případě, že poskytovatel z jakýchkoli důvodů nebude schopen předmětnou výpomoc dle této 
smlouvy příjemci vyplatit, sdělí příjemci písemně náhradní termín možného čerpání výpomoci. 
Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel v takovém případě nenese žádnou odpovědnost 
za případnou újmu vzniklou na straně příjemce. 

II. Základní ustanovení

1. Výpomoc  dle  čl.  I.  odst.  1  této  smlouvy  se  poskytuje  výhradně  za  účelem  vymezeným 
v čl. I. odst. 2,  této smlouvy.  Příjemce se zavazuje použít  výpomoc pouze k úhradě výdajů 
projektu dle čl. I této smlouvy. 

2. Na poskytnutí návratné finanční výpomoci není právní nárok.

III. Výše výpomoci a podmínky jejího navrácení

  1.  Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční  výpomoc  v celkové výši 
3 750 000 Kč (slovy tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých), přičemž tato částka 
bude  vyplacena  jednorázově  nejpozději  do  15  dnů  od  předložení  kladného  stanoviska  o 
poskytnutí dotace od Národní sportovní agentury a v souladu s ostatními ustanoveními této 
smlouvy. Návratná finanční výpomoc je poskytnutá bezúročně.

2. Příjemce je povinen vrátit veškeré poskytnuté prostředky dle odst. 1 tohoto článku na bankovní 
účet  poskytovatele  číslo  9005-228451/0100  vedený  u  Komerční  Banky,  a.s.,  VS 
v 10 splátkách, každý rok ve výši 375 000 Kč počínaje rokem 2023 s tím, že každá splátka 
bude uhrazena nejpozději dne 15. 12. každého kalendářního roku. Poslední splátka je tedy 
splatná do 15. 12. 2032. Příjemce je oprávněn splatit návratnou finanční výpomoc v dřívějším 
termínu, vkládat mimořádné splátky či návratnou finanční výpomoc splatit jednorázově.

3. Všechny výdaje musejí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty 
v případě, kdy je příjemce jejím plátcem a má možnost zažádat příslušného správce daně o 
její zpětné proplacení.

4. Smluvní strany se dohodly na zajištění peněžitých závazků vydlužitele vzniklých na základě 
této smlouvy směnkou vlastní dle Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném.

IV. Povinnosti příjemce a podmínky vyúčtování výpomoci

1. Příjemce je povinen předložit vyúčtování výpomoci poskytnuté dle čl. I. odst. 1 této smlouvy 
dle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Náklady 
hrazené z výpomoci prokáže příjemce předložením čitelných fotokopií  příslušných účetních 
dokladů nejpozději do 28. 2. 2025.

2.  Příjemce  je  povinen  oznámit  poskytovateli  všechny  významné  změny  související  s 
podpořeným projektem, případně s jeho osobou,  a to bez zbytečného odkladu - nejpozději 
však do 10 dnů od účinnosti předmětné změny.

3. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při 
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků výpomoci zhoršit jeho pozici 
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce neprodleně povinen oznámit 
poskytovateli  další  skutečnosti,  které  mají  nebo  mohou  mít  vliv  na  splácení  poskytnuté 
výpomoci.
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4. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci projektu, tak po jeho ukončení, bude dbát dobrého 
jména poskytovatele a projekt realizovat v souladu s právními předpisy.

5.  Příjemce  předloží  po  uhrazení  poslední  splátky  návratné  finanční  výpomoci  poskytovateli 
nejpozději  do 31.  1.  2033 souhrnné finanční  vypořádání,  které bude obsahovat  přehled o 
čerpání  a  použití  poskytnutých  peněžních  prostředků  a  o  jejich  vrácení  do  rozpočtu 
poskytovatele.

V. Kontrola plnění podmínek výpomoci 

1. Příjemce je povinen dle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů umožnit poskytovateli (resp. jeho k tomu příslušným orgánům) kontrolu 
využití finanční výpomoci.

2. Příjemce  se  zavazuje  předložit  poskytovateli  na  požádání  po  dobu  realizace  projektu  a 
následně veškerou potřebnou dokumentaci, účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné 
skutečnosti pro ověření způsobu čerpání a využití výpomoci a plnění podmínek této smlouvy, 
a to po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2. písm. b) a c) zákona o 
účetnictví uschovávat účetní záznamy a účetní doklady.

VI. Sankce za porušení podmínek a výpověď smlouvy

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno 
jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

2. Veškeré platby jako důsledky porušení  závazků provede příjemce formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, případně může být 
platba za porušení závazků řešena poskytovatelem tak, že o tuto částku sníží poskytovanou 
výpomoc ze svého rozpočtu, event. oběma způsoby.

3. Vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran 
anebo písemnou výpovědí. Dohoda o ukončení této smlouvy musí být v souladu s ust. § 167 
zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly 
k ukončení této smlouvy, včetně způsobu vzájemného vypořádání práv a povinností smluvních 
stran.

4. Smlouvu lze vypovědět v případě, dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy.

Závažným porušením se zejména rozumí:

a) nedodržení termínů splátek poskytnuté výpomoci dle čl. III odst. 2 této smlouvy,

b) realizace projektu v rozporu s právními předpisy, např. pokud příjemce, je-li zadavatelem 
podle  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších 
předpisů, nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem,

c) použití  výpomoci  (případně  její  části)  v  rozporu  s  účelem,  který  je  stanoven  touto 
smlouvou,

d) nedodržení termínu pro použití výpomoci stanoveného v čl. I této smlouvy,

e) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy.

5. V případě  ukončení  smluvního  vztahu  výpovědí  je  příjemce  výpomoci  povinen  provést 
vyúčtování výpomoci a vrátit na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy 
dosud poskytnuté peněžní prostředky, a to do 30 dnů po uplynutí výpovědní lhůty.

6. Vypoví-li kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci, a 
to i bez udání důvodů, je příjemce výpomoci povinen na bankovní účet poskytovatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy vrátit poměrnou část již vyplacené výpomoci dle ustanovení čl. III, a to 
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do 30 dní od doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 30 dní a 
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.

7. Pokud v době plnění  smlouvy dojde z jakýchkoliv  důvodů k ukončení  realizace projektu,  či 
k jiným závažným změnám oproti  skutečnostem uváděným v Žádosti  o  návratnou finanční 
výpomoc  z rozpočtu  statutárního  města  Jablonec  nad  Nisou  podanou  dne  3.  2.  2021,  je 
příjemce  povinen  provést  vyúčtování  výpomoci  a  vrátit  na  bankovní  účet  poskytovatele 
uvedený v záhlaví  této smlouvy již  poskytnuté peněžní  prostředky,  a to buď do 30 dnů od 
ukončení  projektu,  nebo  do  30  dnů  od uplatnění  tohoto  smluvního  ustanovení  ze  strany 
poskytovatele v případě jiných závažných změn. 

VII. Zvláštní ujednání

1. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající a ve Smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v 
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).

3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony 
a  nemohou  být  poskytnuty,  a  to  žlutou  barvou  zvýraznění  textu  či  přímo  ve  zvláštním 
ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou 
skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.  Smluvní  strany  dále  berou  na  vědomí,  že  Statutární  město  Jablonec  nad  Nisou  či  jím 
zřízené/založené  osoby  jsou  povinnými  subjekty  dle  zák.  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá 
informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  obou  smluvních  stran.  Smlouva  musí  být 
nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem.

2. Poskytovatel  výpomoci  obdrží  3  vyhotovení  této  smlouvy  a  příjemce  výpomoci  obdrží  1 
vyhotovení; všechna 4 vyhotovení mají stejnou právní relevanci.

3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se výhradně řídí českým právním řádem, zejména pak 
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Rozdíl mezi návratnou finanční výpomocí ve výši 0% a běžnou úrokovou sazbou ve výši roční 
PRIBOR + 0,5 % p. a., t. j. ve výši celkem 232 300 Kč, má charakter podpory de minimis podle 
nařízení  Evropské komise č.  1407/2013 o použití  článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 
24. 12. 2013. Podpora de minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí za tři po sobě jsoucí 
jednoletá účetní období používaná příjemcem přesáhnout částku odpovídající 200.000,- EUR. 
Příjemce  bere  na  vědomí,  že  dle  zákona  č.  215/2004  Sb.  je  poskytovatel  povinen  do  5 
pracovních dnů od podpisu této smlouvy zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře de minimis 
do centrálního registru podpor de minimis. Vyjde-li při zaznamenávání údajů do centrálního 
registru najevo,  že je  limit  příjemce pro poskytnutí  podpory de minimis  vyčerpán,  příjemci 
zaniká nárok na poskytnutí výpomoci a tato smlouva se od počátku ruší.
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5. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

6. Není-li  v této  smlouvě  uvedeno  jinak,  je  k právnímu  jednání  podle  této  smlouvy  jménem 
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví této smlouvy nebo jiný pověřený 
zaměstnanec Magistrátu města Jablonce nad Nisou.

7. Příjemce prohlašuje, že veškeré údaje a informace obsažené v této smlouvě jsou správné a 
pravdivé a v souladu s příslušnými předpisy. 

8. Obě smluvní  strany  si  řádně  přečetly  obsah  této  smlouvy  a  souhlasí  bez  výhrad  s  jejím 
obsahem a v této smlouvě uvedenými podmínkami.

 

V Jablonci nad Nisou dne: V Jablonci nad Nisou dne: 

za poskytovatele: za příjemce:

…………………………………..                                  …………………………………
Ing. Milan Kouřil Ivan Šenkýř
náměstek primátora města                                        předseda spolku                                          

…………………………..
Ing. Kateřina Tuláčková
vedoucí odboru ekonomiky
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Důvodová zpráva 

 

Zastupitelstvu města je na dnešní jednání předkládán materiál, který se týká 

spoluúčasti SMJN na investičních projektech sportovních klubů/TJ financovaných 

za pomoci státního rozpočtu. 

Níže je popsána problematika týkající se investic do výstavby a rekonstrukcí sportovní 

infrastruktury, která je ve vlastnictví nebo dlouhodobém pronájmu klubů/TJ, za 

pomoci dotačních výzev Národní sportovní agentury (dále jen „NSA“). 

V následující tabulce jsou uvedeny základní informace týkající se aktuálně 

vyhlášených výzev na podporu investičních projektů klubů/TJ. 

PROGRAM NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY 

Program č. 162 52 – Regionální sportovní infrastruktura 

Oprávnění účastníci 

Spolek včetně pobočného spolku působící dle zakladatelského dokumentu 
alespoň po dobu 2 let v oblasti sportu 

Ústav včetně pobočného spolku působící dle zakladatelského dokumentu 
alespoň po dobu 2 let v oblasti sportu 

Statutární města, jejich příspěvkové organizace a obchodní společnosti, 
pokud jsou ze 100 % ve vlastnictví obcí. 

Cíle programu 

Technické zhodnocení sportovních zařízení a jejich zázemí  

Výstavba sportovních zařízení a jejich zázemí 

Zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro osoby se zdravotním 
postižením 

Pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením 

Termín realizace 
programu 

1. 12. 2020 – 31. 12. 2024  

Termíny výzvy I. + II. 

Příjem žádostí  21. 12. 2020 – 30. 6. 2022 

Termín ukončení 
realizace 

nejpozději do 31. 12. 2024 

Financování 
Státní rozpočet  do 70 % 

Vlastní zdroje žadatele min 30 % 

I. Výzva sportovní infrastruktura - Investice nad 10 mil. 

Limity dle CZV 
(celkové způsobilé 
výdaje) 

Min: více než 10.000.000 Kč Dotace min více než 7.000.000 Kč 

Max: není limitováno Dotace max 50.000.000 Kč 

Alokace 600.000.000 Kč 

II. Výzva sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. 

Limity dle CZV 
(celkové způsobilé 
výdaje) 

Min: 1.428.571 Kč Dotace min 1.000.000 Kč 

Max: 10.000.000 Kč Dotace max 7.000.000 Kč 

Alokace 600.000.000 Kč 
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PODMÍNKY NSA 
Při podání žádosti v jedné z aktuálně vyhlášených výzev NSA musí oprávnění žadatelé 

splnit podmínky definované v jednotlivých výzvách a dokumentaci k programu. 

V tabulce níže jsou uvedeny pouze ty podmínky, které jsou pro žadatele o podporu u 

NSA zásadní. 

Č. Podmínky 1 

1.  Stavební připravenost 

Stavební povolení, případně jiný dokument pro 
konkrétní druh povolovacího řízení, nebo lze 
postupovat metodou Design & Build, tj. metodou 
dodávky výstavbových projektů, kdy je 
odpovědnost za zpracování projektové 
dokumentace akce a získání stavebního povolení 
přenesena na zhotovitele díla. 

2. 
Doklad o zajištění vlastního podílu 
žadatele na financování akce2 

Výpis z účtu 

Smlouva od banky s úvěrovým příslibem 

Usnesení zastupitelstva ÚSC (v případě 
spolufinancování) 

3. Projektová dokumentace  

Výše uvedené podmínky předpokládají, že podat žádost u NSA si mohou pouze ti 

žadatelé, kteří jsou připraveni. 

Z podmínek vyplývá, že klub/TJ musí doložit, že bude disponovat konkrétním 

finančním obnosem, který je potřebný k zajištění vlastního podílu financování 

akce. 

Na SMJN se obrátily tři sportovní organizace, které podaly své žádosti ve výzvě NSA 

– Regionální sportovní infrastruktura nad 10 mil. a které musí doložit NSA do dvou 

měsíců od podání žádosti zajištění vlastního finančního podílu dle podmínek NSA. Se 

všemi níže zmíněnými sportovními organizacemi má SMJN uzavřena memoranda o 

spolupráci na daných investičních projektech. 

Subjekt  Projekt Celkové 
náklady 

Dotace NSA 
(70% 
z celkových 
nákladů) 

Vlastní podíl 
sportovní 
organizace 
(30% 
z celkových 
nákladů) 

Rychlostní 
kanoistika 
Jablonec nad 
Nisou, z.s. 

Stavba nové 
loděnice 

25.000.000,- 17.500.000,-  7.500.000,-  

 
1 Podmínky platí pro obě výzvy 
2 Lze nahradit prohlášením žadatele o příslibu financování akce včetně předpokládaného zdroje. Je nutné doložit 
do nejpozději 2 měsíců ode dne podání žádosti 
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Subjekt  Projekt Celkové 
náklady 

Dotace NSA 
(70% 
z celkových 
nákladů) 

Vlastní podíl 
sportovní 
organizace 
(30% 
z celkových 
nákladů) 

Fotbalová 
akademie 
Jablonec, z.s. 

Rekonstrukce 
plochy na 
fotbalové hřiště 
UT3G + systém 
přetlakové haly 

30.604.354,- 21.423.047,-  9.187.307,-  

Tělovýchovná 
jednota 
Elektro-Praga, 
Jablonec nad 

Nisou, z.s. 

Výstavba 
multifunkční 
sportovní haly 
pro celoroční 

provoz 

20.400.000,- 14.000.000,-  6.400.000,-  

Plán rozvoje sportu na období 2021 – 2023 (dále jen „PRS“) ve svém aktuálním 

znění definuje postoj SMJN k investicím do sportovní infrastruktury ve vlastnictví 

nebo v dlouhodobém pronájmu sportovních organizací realizovaných za pomoci 

dotací ze státního rozpočtu následujícím způsobem: 

„Spoluúčast města k dotacím ze státního rozpočtu bude činit 15% z celkových 

nákladů projektu. Pro vyšší míru spoluúčasti, max. však 30% z celkových nákladů 

projektu, bude posuzován přínos projektu pro širokou veřejnost.“3 

V tabulce níže je uveden objem finanční spoluúčasti SMJN na investičních 

projektech. Výše spoluúčasti všech projektů odpovídá aktuálně platnému PRS. 

Subjekt  Projekt Vlastní podíl 
sportovní 
organizace 
(30% 
z celkových 
nákladů) 

Z toho 
spoluúčast 
SMJN dle 
požadavku 
sportovní 
organizace 

Z toho 
sportovní 
organizace 

Rychlostní 
kanoistika 
Jablonec nad 
Nisou, z.s. 

Stavba nové 
loděnice 

7.500.000,-  3.750.000,- 3.750.000,- 

Fotbalová 
akademie 
Jablonec, z.s. 

Rekonstrukce 
plochy na 
fotbalové hřiště 
UT3G + systém 
přetlakové haly 

9.187.307,-  4.500.000,- 4.687.307,- 

Tělovýchovná 
jednota 
Elektro-Praga, 
Jablonec nad 
Nisou, z.s. 

Výstavba 
multifunkční 
sportovní haly 
pro celoroční 
provoz 

6.400.000,-  3.000.000,- 3.400.000,- 

 
3 Plán rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2021 – 2023 – str. 15 

https://www.mestojablonec.cz/filemanager/files/28372.pdf
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Dle podmínek NSA musí sportovní kluby/TJ doložit zajištění vlastního podílu na 

investiční akci. Prostřednictvím již uzavřených memorand nelze vyhovět podmínkám 

příslušné výzvy NSA, proto Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení Smlouvy 

o vzájemné spolupráci (dále jen „Smlouvy“), jejichž prostřednictvím dojde 

k finančnímu závazku SMJN vůči sportovním organizacím, pokud tyto obdrží od NSA 

dotaci na příslušné investiční projekty. V případě, že klub/TJ obdrží dotaci z NSA, 

bude uzavřen dodatek k této Smlouvě, jehož prostřednictvím budou upraveny 

termíny uvolnění finančních prostředků a forma jejich vyúčtování. 

Investiční projekty sportovních klubů/TJ a spoluúčast SMJN byly projednány Komisí 

pro sport a tělovýchovu (dále jen „KSTV“) na jejím zasedání dne 3. února 2020. KSTV 

svým usnesením č. 1/2021, 3/2021 a 4/2021 doporučila Zastupitelstvu města 

vyhovět žádostem o zajištění spoluúčasti k dotacím ze státního rozpočtu u tří výše 

uvedených subjektů. Výše požadované spoluúčasti je u všech projektů v souladu 

s platným PRS. Dne 9. února 2020 byla spoluúčast k investičním projektům 

klubů/TJ projednána finančním výborem, který doporučil svým usnesením č. 

7/2021 vyhovět žádosti klubů o zajištění spoluúčasti k dotacím ze státního rozpočtu. 

Zástupci Rychlostní kanoistiky Jablonec nad Nisou, z.s. a Fotbalové akademie 

Jablonec, z.s. si v souvislosti s podmínkou NSA, která ukládá doložení vlastního 

finančního podílu sportovní organizace, požádali o návratnou finanční výpomoc (dále 

jen „NFV“) na příslušné investiční projekty. KSTV svým usnesením č. 2/2021 a 

5/2021 doporučila Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou vyhovět žádostem 

příslušných sportovních organizací o NFV. NFV k investicím klubů se týká zvláštní 

bod předkládaný na jednání ZM odborem ekonomiky. 

Přílohou č. 1 tohoto materiálu jsou Smlouvy o vzájemné spolupráci, jejichž nedílnou 

součástí jsou formuláře, které vyplnili zástupci klubů/TJ a poskytli tak SMJN 

informace o jednotlivých investičních projektech.  

Smlouvy s jednotlivými kluby/TJ jsou uzavřeny na dobu určitou, a to do 31.12. 2024, 

kdy končí termín realizace Programu č. 162 52 – Regionální sportovní infrastruktura. 

Výše zmíněné kluby/TJ tak mohou v případě neúspěšnosti podat žádost o podporu 

do dalších výzev programu v případě, že budou NSA vyhlášeny. Prostřednictvím 

Smlouvy rovněž dojde k vypovězení memorand o spolupráci s výše zmíněnými kluby 

a TJ. 

Ze současného počtu pěti uzavřených memorand tak budou platit již pouze dvě 

memoranda o spolupráci, a to memorandum s Baseballovým clubem Blesk Jablonec 

nad Nisou z.s. a Tělocvičnou jednotou Sokol Jablonec n. Nisou, jejichž platnost je 

uzavřena na dobu neurčitou. Tato memoranda v současné době nejsou vhodným 

smluvním závazkem pro případ, že by se kluby/TJ chtěly ucházet o investiční dotace 

ve výzvách NAS. V případě, že se tyto subjekty budou ucházet o investiční dotace ve 

výzvách NAS a požádají o spoluúčast města, předložili bychom na jednání ZM stejně 

jako dnes návrh na uzavření Smluv. 
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POSTUP SPOLUPRÁCE SMJN A KLUBŮ/TJ NA INVESTICÍCH DO 

SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY REALIZOVANÝCH KLUBY/TJ NA ÚZEMÍ 

MĚSTA JABLONEC NAD NISOU SE SPOLUÚČASTÍ SMJN 

Vzhledem k tomu, že SMJN deklaruje prostřednictvím platného Plánu rozvoje sportu 

spoluúčast k investicím klubů/TJ realizovaných za pomoci dotací ze státního 

rozpočtu do infrastruktury v jejich vlastnictví nebo dlouhodobém pronájmu, je třeba 

stanovit postup, podle kterého se SMJN i kluby/TJ budou řídit při vzniku nových 

investic do infrastruktury na straně klubů/TJ.  

Návrh postupu, který byl projednán ve vedení města a v KSTV: 

1. Klub informuje MMJN o plánované investiční akci prostřednictvím 

formuláře, v němž budou obsaženy potřebné informace o plánované investici. 

(Příloha č. 2) 

2. Plánovanou investiční akci posoudí dotčené odbory a KSTV: 

- OH posoudí soulad s Plánem rozvoje sportu; 

- OÚaHR posoudí soulad s územním plánem, projekty města, v případě potřeby 

se architekt vyjádří k navržené podobě projektu; 

- OE posoudí projekt z pohledu možností rozpočtu města v daném roce, příp. 

z pohledu požadavků na úpravu uzavřené nájemní smlouvy či jiných majetko 

– právních vztahů mezi městem a klubem; 

- KSTV se vyjádří k záměru, posoudí přínos pro sportovní prostředí a obyvatele 

města a navrhne výši spoluúčasti města, která bude vycházet z aktuálně 

platného Plánu rozvoje sportu. 

3. OH ze všech podkladů připraví materiál pro vedení města. 

4. Po odsouhlasení vedením města OH připraví Smlouvu s příslušným klubem, 

v níž bude stanoven další postup, uvedena konkrétní procentuální výše finanční 

spoluúčasti SMJN na dané investiční akci a další podmínky, které pro klub plynou 

z podpory SMJN.  

5. Po projednání a odsouhlasení Smlouvy klubem OH připraví materiál pro RM. 

6. Po projednání a schválení v RM připraví OH materiál do ZM, které usnesením 

schválí podporu investiční akce a Smlouvu mezi klubem a městem. 

V kterékoliv z částí uvedeného procesu může dojít k odmítnutí investičního projektu 

klubu/TJ, proto je v zájmu klubu/TJ dodržet výše uvedený postup tak, aby případné 

odmítnutí proběhlo před vynaložením nákladů na projektovou dokumentaci.  

Uvedeným procesem dojde k nastavení systému komunikace mezi SMJN a kluby o 

investičních záměrech týkajících se sportovní infrastruktury na území města. SMJN 

by tak mělo mít částečně pod kontrolou výstavbu a rekonstrukci infrastruktury, která 

není v jeho vlastnictví. 



Smlouva o vzájemné spolupráci 

ev. č. MMJN: SD/2021/0070 

uzavřená ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 467 51, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Mgr. Davidem Mánkem, 

náměstkem primátora města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  

 

dále jen "SMJN" 

a 

Fotbalová akademie Jablonec, z.s. 

se sídlem: U Stadionu 4904/5, 466 01, Jablonec nad Nisou  

zastoupená: Ing. Miroslavem Jotovem, předsedou správní rady 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 27-7246380287/0100 

IČ: 70840105 

registrovaná:   Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 3805 

  

dále jen "Fotbalová akademie" 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 

smlouvu o vzájemné spolupráci (dále jen „Smlouva“). 

 

I. Úvod 

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že budou za podmínek níže stanovených touto Smlouvou 

navzájem spolupracovat za účelem realizace společného cíle výstavby sportovního areálu, 

jehož prostřednictvím dojde k rozvoji sportovní infrastruktury na území města. 

II. Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o vzájemné spolupráci na Projektu:  

„Rekonstrukce plochy na fotbalové hřiště UT3G s přetlakovou halou“ (dále jen 

„Projekt“) 

2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při 

zajištění vlastního finančního podílu Fotbalové akademie k Projektu, který bude realizovat 

Fotbalová akademie pokud obdrží dotaci ze státního rozpočtu. 



3. Fotbalová akademie je žadatelem o dotaci u Národní sportovní agentury v investičním 

programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024. 

4. Celkové způsobilé výdaje Projektu, o jehož podporu ze státního rozpočtu žádá Fotbalová 

akademie, činí 30.654.354,- Kč (slovy: třicet milionů šest set padesát čtyři tisíc tři sta 

padesát čtyři korun českých). 

5. V případě, že Fotbalová akademie obdrží dotaci ze státního rozpočtu na výše uvedený 

Projekt, poskytne SMJN spoluúčast ve výši požadované Fotbalovou akademií, která činí 

4.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých)  a odpovídá výši spoluúčasti 

deklarované platným Plánem rozvoje sportu, která činí max. 15% z celkových způsobilých 

nákladů Projektu. Termíny poskytnutí spoluúčasti a podmínky vyúčtování budou upraveny 

formou dodatku ke smlouvě.  

6. V případě, že Fotbalová akademie neobdrží dotaci ze státního rozpočtu do 31. 12. 2024, 

smluvní závazek finanční spoluúčasti SMJN zaniká k 31. 12. 2024.  

 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. SMJN se zavazuje uhradit částku uvedenou v odstavci II. článku 5, a to za podmínek 

stanovených touto smlouvou. 

2. Fotbalová akademie je povinna informovat SMJN o všech náležitostech, které se týkají 

dotace ze státního rozpočtu na příslušný Projekt, tj.; o každém jednotlivém podání žádosti 

o dotaci; o stavu podání žádosti o dotaci; o stanovisku NSA a to i v případě nevyhovění 

žádosti o poskytnutí dotace. 

3. Fotbalová akademie je povinna před vyplacením spoluúčasti ze strany SMJN prokazatelně 

doložit rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Bez jeho doložení nelze 

spolufinancování ze strany SMJN nárokovat. 

4. Fotbalová akademie se zavazuje využívat sportoviště co nejefektivněji ve prospěch rozvoje 

vlastní činnosti, ale i ve prospěch veřejnosti a ostatních klubů a tím přispět ke zkvalitnění 

sportovního prostředí na území města. 

5. Fotbalová akademie se zavazuje prezentovat, že sportoviště bylo vystavěno za podpory 

SMJN. 

6. Fotbalová akademie se zavazuje spolupracovat se SMJN při případném využití sportoviště 

při konání významných sportovních akcí na území města. 

7. Fotbalová akademie se zavazuje hradit veškeré vícenáklady z prostředků Fotbalové 

akademie. 

8. Kontaktní osoby pro potřebu smlouvy: 

• Za SMJN: Mgr. Miroslav Šourek; msourek@mestojablonec.cz 

• Za Fotbalovou akademii: Petr Flodrman; petr.flodrman@fkjablonec.cz 

9. Fotbalová akademie bude postupovat v souladu s informacemi, které prostřednictvím 

příslušného formuláře poskytlo SMJN a který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

 



IV. Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě 

vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 

2. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva se stává platnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. SMJN obdrží 3 

vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 vyhotovení mají 

stejnou právní relevanci. 

4. Tato smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 

zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 

internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. Obě smluvní strany se 

výslovně dohodly, že smlouvu včetně jejích všech případných dodatků zveřejní v 

příslušném registru smluv poskytovatel. 

5. Podpisem této smlouvy o spolupráci se ruší Memorandum o spolupráci uzavřené mezi 

SMJN a Fotbalovou akademií ze dne 1. 7. 2020. Smluvní strany prohlašují, že veškeré 

závazky vyplývající z předmětného Memoranda jsou mezi smluvními stranami vyrovnány 

nebo nenastala skutečnost k jejich plnění, popř. jsou nahrazeny smluvními závazky dle 

této smlouvy. 

6. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se výhradně řídí českým právním řádem. 

7. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením č. 

ZM/…/2020/ ze dne 18. 02. 2021. 

8. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah této smlouvy a souhlasí bez výhrad s jejím 

obsahem a v této smlouvě uvedenými podmínkami. 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: …………..    V Jablonci nad Nisou dne: ………. 

 

za SMJN:       za Fotbalovou akademii: 

 

 

……………………………………    ………………………….…………. 

 

 

 

……………………………………    

 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu 

Příloha č. 1 – Informace o investičním projektu klubu/TJ 



PSČ

E-mail

INFORMACE O KLUBU/TJ

Statutární zástupce
Jméno

Název a stručná specifikace 

investice:

ing. Miroslav Jotov, předseda správní rady a Petr Flodrman, dle plné moci

Sídlo / adresa
U Stadionu Ulice

Obec Jablonec nad Nisou

Rekonstrukce plochy na fotbalové hřiště UT3G. Cílem projektu je vybudování nové plochy s umělým 

trávníkem III. generace o rozměru 60 x 39,3 m. Hřiště bude zastřešeno a vytápěno systémem přetlakové 

haly a osvětleno vnitřními LED světlomet pro využívání v pozdních hodinách. 

Telefon 606641929 petr.flodrman@fkjablonec.cz

INFORMACE O  INVESTIČNÍM PROJEKTU

Jablonec nad Nisou, p.č. 338/3 o výměře 17 462 m₂

Místo plánované investice:

Zdůvodnění potřeby investice:

Další oddíly využívající sportovní 

zařízení po realizaci projektu:

INFORMACE O INVESTIČNÍM PROJEKTU KLUBU/ TJ

IČ 708 40 105

 Účelem vybudování této plochy je rozšíření možnosti sportování mládeže v jabloneckém areálu Střelnice 

a to zejména v případě nepříznivého počasí, kdy nelze trénovat a sportovat na venkovním sportovišti.   

Popis budoucího využití 

sportovního zařízení:

Tréninková činnost mládežnických sportovců z Jablonce nad Nisou a dalších okolních obcí. Sportoviště 

bude možné využít pro kopanou, futsal, atletiku, volejbal a jiné.

Název výzvy u NSA: Program 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, Výzva 13/2020 sportovní infrastruktura

Termín realizace projektu:

rok 2021 - 2022

Název (přesný název dle registrace)                                               Fotbalová akademie Jablonec, z. s.

Č. orient./pop.

466 01

5

FK Jiskra Mšeno - Jablonec, z. s. a další případní zájemci organizovaných sportovních oddílú  v Jablonci nad 

Nisou a okolí.

Využití sportovního zařízení 

veřejnosti po realizaci projektu:

Sportoviště bude samozřejmě možné využívat i veřejnost, počítáme s využíváním pro sportování školní 

mládeže. Podmínky provozu nemáme zatím detailně zpracovány, ale určitě budeme dbát na využití tak 

aby nebylo sportoviště poškozováno.   
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V dne 20.01.2021 Podpis statutárního zástupce..................................
(razítko)

220

349

Dokument je třeba otevřít pouze v programu Microsoft Excel, při otevření v jiném software (např. Open Office) se ztratí některé funkční 

vlastnosti.

384

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PROHLAŠUJE, ŽE JÍM UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ

346

384

Jablonci nad Nisou

Celková členská 

základna v daném 

roce

2019

Rok

Celková výše nákladů hrazených z 

vlastních zdrojů klubů/TJ

Požadovaná výše spoluúčasti 

SMJN

Požadovaná výše dotace NSA

Celkové náklady projektu 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

 30.604.354,-Kč 

 21.423.047,-Kč 

 4.500.000,- Kč 

4.687.307,-Kč

3422021

2020

2018

Mládež do 18 let 

(včetně) v daném 

roce

1802017

307

304

342

Zajištění financování provozu a 

údržby po realizaci projektu

 Z vlastních zdrojů. 

Rozložení případné spoluúčasti 

SMJN do let  rok 2021 - 2.500.000,- Kč, rok 2022 - 2.000.000,-Kč  

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
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Smlouva o vzájemné spolupráci 

ev. č. MMJN: SD/2021/0072 

uzavřená ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 467 51, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Mgr. Davidem Mánkem, 

náměstkem primátora města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  

 

dále jen "SMJN" 

a 

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z. s. 

se sídlem: Mlýnská 4394/32a, 466 02 Jablonec nad Nisou  

zastoupená: Ivanem Šenkýřem, předsedou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 962996339/0800 

IČ: 27056937 

registrovaná:   Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

spisová značka L 5945 

  

dále jen "Rychlostní kanoistika" 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 

smlouvu o vzájemné spolupráci (dále jen „Smlouva“). 

 

I. Úvod 

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že budou za podmínek níže stanovených touto Smlouvou 

navzájem spolupracovat za účelem realizace společného cíle výstavby sportovního areálu, 

jehož prostřednictvím dojde k rozvoji sportovní infrastruktury na území města. 

II. Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o vzájemné spolupráci na Projektu:  

„Výstavba loděnice“  

(dále jen „Projekt“) 

 

2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při 



zajištění vlastního finančního podílu Rychlostní kanoistiky k Projektu, který bude realizovat 

Rychlostní kanoistika pokud obdrží dotaci ze státního rozpočtu. 

3. Rychlostní kanoistika je žadatelem o dotaci u Národní sportovní agentury v investičním 

programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024. 

4. Celkové způsobilé výdaje projektu, o jehož podporu ze státního rozpočtu žádá Rychlostní 

kanoistika, činí 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých). 

5. V případě, že Rychlostní kanoistika obdrží dotaci ze státního rozpočtu na výše uvedený 

Projekt, poskytne SMJN spoluúčast ve výši požadované Rychlostní kanoistikou, která činí 

3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých)  a odpovídá výši 

spoluúčasti deklarované platným Plánem rozvoje sportu, která činí max. 15% z celkových 

způsobilých nákladů Projektu. Termíny poskytnutí spoluúčasti a podmínky vyúčtování 

budou upraveny formou dodatku ke smlouvě. 

6. V případě, že Rychlostní kanoistika neobdrží dotaci ze státního rozpočtu do 31. 12. 2024, 

smluvní závazek finanční spoluúčasti SMJN zaniká k 31. 12. 2024. 

 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. SMJN se zavazuje uhradit částku uvedenou v odstavci II. článku 5, a to za podmínek 

stanovených touto smlouvou. 

2. Rychlostní kanoistika je povinna informovat SMJN o všech náležitostech, které se týkají 

dotace ze státního rozpočtu na příslušný projekt, tj.: o každém jednotlivém podání žádosti 

o dotaci; o stavu podání žádosti o dotaci; o stanovisku NSA a to i v případě nevyhovění 

žádosti o poskytnutí dotace. 

3. Rychlostní kanoistika je povinna před vyplacením spoluúčasti ze strany SMJN 

prokazatelně doložit rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Bez jeho 

doložení nelze spolufinancování ze strany SMJN nárokovat. 

4. Rychlostní kanoistika se zavazuje využívat sportoviště co nejefektivněji ve prospěch 

rozvoje vlastní činnosti, ale i ve prospěch veřejnosti a ostatních klubů a tím přispět ke 

zkvalitnění sportovního prostředí na území města. 

5. Rychlostní kanoistika se zavazuje prezentovat, že sportoviště bylo vystavěno za podpory 

SMJN. 

6. Rychlostní kanoistika se zavazuje spolupracovat se SMJN při případném využití 

sportoviště při konání významných sportovních akcí na území města. 

7. Rychlostní kanoistika se zavazuje hradit veškeré vícenáklady z prostředků Rychlostní 

kanoistiky. 

8. Kontaktní osoby pro potřebu smlouvy: 

• Za SMJN: Mgr. Miroslav Šourek; msourek@mestojablonec.cz 

• Za Rychlostní kanoistiku: Ivan Šenkýř; elektrosenkyr@centrum.cz 

9. Rychlostní kanoistika bude postupovat v souladu s informacemi, které prostřednictvím 

příslušného formuláře poskytlo SMJN a který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 



 

IV. Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě 

vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 

2. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva se stává platnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. SMJN obdrží 3 

vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 vyhotovení mají 

stejnou právní relevanci. 

4. Tato smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 

zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 

internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. Obě smluvní strany se 

výslovně dohodly, že smlouvu včetně jejích všech případných dodatků zveřejní v 

příslušném registru smluv poskytovatel. 

5. Podpisem této smlouvy o spolupráci se ruší Memorandum o spolupráci uzavřené mezi 

SMJN a Rychlostní kanoistika ze dne 10. 5. 2017. Smluvní strany prohlašují, že veškeré 

závazky vyplývající z předmětného Memoranda jsou mezi smluvními stranami vyrovnány 

nebo nenastala skutečnost k jejich plnění, popř. jsou nahrazeny smluvními závazky dle 

této smlouvy. 

6. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se výhradně řídí českým právním řádem. 

7. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením č. 

ZM/…/2020/ ze dne 18. 02. 2021. 

8. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah této smlouvy a souhlasí bez výhrad s jejím 

obsahem a v této smlouvě uvedenými podmínkami. 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: …………..    V Jablonci nad Nisou dne: ………. 

 

za SMJN:       za Rychlostní kanoistiku: 

 

 

……………………………………    ………………………….…………. 

 

 

……………………………………    

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu 

Příloha č. 1 – Informace o investičním projektu klubu/TJ 

 



PSČ

E-mail

INFORMACE O INVESTIČNÍM PROJEKTU KLUBU/ TJ

IČ 27056937

Oddíl rychlostní kanoistiky na jablonecké přehradě byl založen v padesátých letech minulého století, je 

orientován na rychlostní kanoistiku žactva a dorostu a dračí lodě v kategorii mládež a dospělí.

Je jediným sportovním subjektem na jablonecké přehradě, který aktivně a celoročně pracuje se všemi 

dětskými a mládežnickými kategoriemi a úspěšně se účastní pravidelných pohárových a republikových 

mistrovství.

Má dlouhou a úspěšnou tradici, z jeho řad vyšla řada reprezentantů a přeborníků republiky, v soutěžích 

českého poháru se umisťuje do desátého místa a je na prvním místě v libereckém kraji.

Oddíl dračích lodí, založený v roce 2009, je také pravidelným účastníkem pohárových soutěží, patří mezi 

nejúspěšnější oddíly v republice a jeho posádky dosahují medailových umístění na evropských a světových 

soutěžích.

Zázemí oddílu historicky tvořily dva objekty loděnice na jihozápadním břehu přehrady (u Jablonexu).

Původně se jednalo o dvě oddělené stavby. Jedna z nich – zděná musela být v osmdesátých letech stržena 

kvůli nevyhovující statice. Na jejím místě posléze vznikl dřevěný objekt sloužící pro potřeby nově vzniklého 

oddílu dračích lodí. Objekty jsou připojeny pouze na elektřinu, chybí připojení na vodu a kanalizaci. Oddíl 

rychlostní kanoistiky je tak jediným mládežnickým sportovním subjektem v Jablonci, jehož středověké 

hygienické zázemí tvoří jeden suchý záchod s vyvážecí jímkou. Přitom zájem mladých sportovců v 

žákovských kategoriích mnohonásobně překračuje současné prostorové možnosti oddílu.

Stávající dřevostavby nevyhovují požadavku dnešních sportovců v žádném směru. Ani prostorově (není 

místo pro lodě a zázemí) ani hygienicky. Z těchto důvodů nejsme schopni uspokojit poptávku v dětských 

kategoriích a jsme nuceni odmítat zájemce o náš sport. Technický stav původního dřevěného objektu je 

poplatný době, ve které vznikl. Přitom objekty jsou umístěny na urbanisticky velmi exponovaném místě s 

vysokou četností pohybu obyvatel města a návštěvníků přehrady.

Název výzvy u NSA:

NSA21 - Regionální infrastruktura nad 10 mil. Kč 

Termín realizace projektu:

2022-2024, termín je závislý na přidělení dotace. Realizace stavby je naplánovaná na dvě stavební sezóny

Název (přesný název dle registrace)                                               Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou , z.s.

Č. orient./pop.

466 02

4394/32a

420 602 482 893 elektrosenkyr@centrum.cz

INFORMACE O  INVESTIČNÍM PROJEKTU

Loděnice RK Jablonec nad Nisou, přehrada Mšeno 

Místo plánované investice:

Zdůvodnění potřeby investice:

INFORMACE O KLUBU/TJ

Statutární zástupce
Jméno

Název a stručná specifikace 

investice:

Ivan Šenkýř 

Sídlo / adresa
Mlýnská Ulice

Obec Jablonec nad Nisou 

Vzhledem k výše uvedeným argumentům plánujeme demolici stávajících objektů a stavbu objektu nového 

v prostorové dispozici historicky původních objektů. Návrh nové loděnice naplňuje požadované funkce 

objektu: uskladnění kánoí, kajaků a dračích lodí, dílnu, klubovnu s kuchyní, kancelář, sklad a šatny se 

sociálním zázemím. Vzhledem k významu území, ve které se loděnice nachází, byl projekt svěřen 

renomované architektonické kanceláři a konzultován s architektem města. Vzhled objektu vychází z 

původního stylu. Finální vzhled loděnice může být přizpůsoben parametrům vycházejícím z 

architektonické soutěže pořádané městem Jablonec v roce 2020.

Telefon
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Kromě sesterského oddílu dračích lodí využívají, navzdory stávajícím nedůstojným a prostorově 

nevyhovujícím podmínkám, loděnici také členové jiných sportovních družstev pro zvýšení své sportovní 

výkonnosti a pro zpestření tréninku. Pravidelně například studenti jabloneckého sportovního gymnasia Dr. 

Randy a členové lyžařského a baseballového klubu. Spolupracujeme také se školami, pořádáme závody 

pro žáky 7-9 tříd na konci školního roku. Dále volné svezení, v rámci tělesné výchovy, na ZŠ a MŠ a akce 

pro tělesně postižené. Pro TUL zajišťujeme zázemí pro získávání zápočtu v technice pádlování.

Vybudování nové loděnice umožní zkvalitnit podmínky a rozšířit počet spolupracujících subjektů. Molo pro 

lodě je v zimním období využíváno jako zázemí pro otužilce.

Využití sportovního zařízení 

veřejností po realizaci projektu:

Jablonecká přehrada je především v létě jedním z nejexponovanějších míst ve městě. Hlavní poptávkou 

veřejnosti je kultivace tohoto velmi důležitého místa a vybudování důstojného objektu, který nahradí 

stávající loděnice. Nové zázemí také umožní rozšířit nabídku akcí, které oddíl na vodní hladině pro naše 

občany pravidelně pořádá – stávající akce jsou Jablonecký trojúhelník a Dračí den. Především během 

dračího dne organizujeme tréninky a závody pro týmy složené z jabloneckých firem, spolků i skupin 

občanů. Veškeré závody a aktivity dračích lodí byly zatím pořádány na místní úrovni. Tato disciplína však 

dokáže, na úrovni závodů Českého poháru, přitáhnou stovky organizovaných i amatérských účastníků a 

tisíce diváků.

Velký potenciál je systémová nabídka zapojení kanoistiky jako doplněk sportovního vyžití jabloneckých 

základních a středních škol. Ve spolupráci s městem lze využít venkovní inventář v zimních měsících jako 

zázemí pro otužilce a bruslaře.

Pohyb trenérů a závodníků po ploše přehrady je i preventivní dohledovou činností, především v měsících, 

kdy na přehradě nefunguje vodní záchranná služba. Historicky dobrou spolupráci má oddíl i s Povodím 

Labe, s. p. a Českým rybářským svazem v Jablonci nad Nisou.

Synergickým efektem pro město by mohlo být zřízení nové kanalizační přípojky, která by mohla být využita 

pro zřízení sociálního zázemí pláže u západního konce hráze.

Popis budoucího využití 

sportovního zařízení:

Stavba nové loděnice je existenční podmínkou další činnosti a rozvoje vodácké sportu na jablonecké 

přehradě.

Umožní výrazným způsobem zvýšit počet dětí, které se budou rychlostní kanoistice věnovat. Současně 

nové zázemí umožní rozšířit nabídku vodáckých aktivit pro občany města.

Další oddíly využívající sportovní 

zařízení po realizaci projektu:
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V dne 22.01.2021 Podpis statutárního zástupce..................................
(razítko)

Zajištění financování provozu a 

údržby po realizaci projektu

 Provoz a údržbu je oddíl RK schopen zajistit ve své režii za pomocí města a NSA dle stávajících dotačních 

pravidel.  

Rozložení případné spoluúčasti 

SMJN do let  rok 2022: 2 000 000 Kč; rok - 2023: 1 750 000 Kč                                                                  

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

02021

2020

2018

Mládež do 18 let 

(včetně) v daném 

roce (+ v závorce 

oddíl dračích lodí)

372017

40(+26)

44(+31)

40(+28)

Celková výše nákladů hrazených z 

vlastních zdrojů klubů/TJ
 3 750 000 Kč (1 000 000 , 00 Kč  (výkup pozemku pro stavbu a příprava dokumentace  stavební povolení - 

není zahrnuto v dotaci) 

Požadovaná výše spoluúčasti 

SMJN

Požadovaná výše dotace NSA

Celkové náklady projektu 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

 25 000 000 Kč (bude upřesněno dle výběrového řízení na dodavatele stavby) 

17 500 000 Kč

3 750 000 Kč

Dokument je třeba otevřít pouze v programu Microsoft Excel, při otevření v jiném software (např. Open Office) se ztratí některé funkční 

vlastnosti.

104(+67)

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PROHLAŠUJE, ŽE JÍM UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ

100(+56)

0

Jablonci nad Nisou 

Celková členská základna v 

daném roce (+ v závorce 

oddíl dračích lodí

2019

Rok

79(+48)

99(+52)
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Smlouva o vzájemné spolupráci 

ev. č. MMJN: SD/2021/0071 

uzavřená ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 467 51, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Mgr. Davidem Mánkem, 

náměstkem primátora města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  

 

dále jen "SMJN" 

a 

Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s. 

se sídlem: U Staré lípy 70/1, Jablonecké Paseky, 466 02, Jablonec nad Nisou 

zastoupená: Ing. Jaromírem Vančou, předsedou 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2900471528/2010 

IČ: 16389506 

registrovaná:   Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 94 

  

dále jen "TJ ELP" 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 

smlouvu o vzájemné spolupráci (dále jen „Smlouva“). 

 

I. Úvod 

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že budou za podmínek níže stanovených touto Smlouvou 

navzájem spolupracovat za účelem realizace společného cíle výstavby sportovního areálu, 

jehož prostřednictvím dojde k rozvoji sportovní infrastruktury na území města. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o vzájemné spolupráci na Projektu:  

„Výstavba multifunkční sportovní haly“ 

(dále jen „Projekt“) 

2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při 



zajištění vlastního finančního podílu TJ ELP k Projektu, který bude realizovat TJ ELP pokud 

obdrží dotaci ze státního rozpočtu. 

3. TJ ELP je žadatelem o dotaci u Národní sportovní agentury v investičním programu č. 162 

52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024. 

4. Celkové způsobilé výdaje Projektu, o jehož podporu ze státního rozpočtu žádá TJ ELP, 

činí 20.400.000,- Kč (slovy: dvacet milionů čtyři sta tisíc korun českých). 

5. V případě, že TJ ELP obdrží dotaci ze státního rozpočtu na výše uvedený Projekt, 

poskytne SMJN spoluúčast ve výši požadované TJ ELP, která činí 3.000.000,- Kč (slovy: 

tři miliony korun českých)  a odpovídá výši spoluúčasti deklarované platným Plánem 

rozvoje sportu, která činí max. 15% z celkových způsobilých nákladů Projektu. Termíny 

poskytnutí spoluúčasti a podmínky vyúčtování budou upraveny formou dodatku ke 

smlouvě. 

6. V případě, že TJ ELP neobdrží dotaci ze státního rozpočtu do 31. 12. 2024, smluvní 

závazek finanční spoluúčasti SMJN zaniká k 31. 12. 2024. 

 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. SMJN se zavazuje uhradit částku uvedenou v odstavci II. článku 5, a to za podmínek 

stanovených touto smlouvou. 

2. TJ ELP je povinna informovat SMJN o všech náležitostech, které se týkají dotace ze 

státního rozpočtu na příslušný Projekt, tj.: o každém jednotlivém podání žádosti o dotaci; 

o stavu podání žádosti o dotaci; o stanovisku NSA a to i v případě nevyhovění žádosti o 

poskytnutí dotace. 

3. TJ ELP je povinna před vyplacením spoluúčasti ze strany SMJN prokazatelně doložit 

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Bez jeho doložení nelze 

spolufinancování ze strany SMJN nárokovat. 

4. TJ ELP se zavazuje využívat sportoviště co nejefektivněji ve prospěch rozvoje vlastní 

činnosti, ale i ve prospěch veřejnosti a ostatních klubů a tím přispět ke zkvalitnění 

sportovního prostředí na území města. 

5. TJ ELP se zavazuje prezentovat, že sportoviště bylo vystavěno za podpory SMJN. 

6. TJ ELP se zavazuje spolupracovat se SMJN při případném využití sportoviště při konání 

významných sportovních akcí na území města. 

7. TJ ELP se zavazuje hradit veškeré vícenáklady z prostředků TJ ELP. 

8. Kontaktní osoby pro potřebu smlouvy: 

• Za SMJN: Mgr. Miroslav Šourek; msourek@mestojablonec.cz; telefon 

• Za TJ ELP: Ing. Jaromír Vanča; hotelludmila@iol.cz; telefon 

9. TJ ELP bude postupovat v souladu s informacemi, které prostřednictvím příslušného 

formuláře poskytlo SMJN a který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

 



IV. Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě 

vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 

2. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva se stává platnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. SMJN obdrží 3 

vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 vyhotovení mají 

stejnou právní relevanci. 

4. Tato smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 

zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 

internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. Obě smluvní strany se 

výslovně dohodly, že smlouvu včetně jejích všech případných dodatků zveřejní v 

příslušném registru smluv poskytovatel. 

5. Podpisem této smlouvy o spolupráci se ruší Memorandum o spolupráci uzavřené mezi 

SMJN a TJ ELP ze dne 1. 7. 2015. Smluvní strany prohlašují, že veškeré závazky 

vyplývající z předmětného Memoranda jsou mezi smluvními stranami vyrovnány nebo 

nenastala skutečnost k jejich plnění, popř. jsou nahrazeny smluvními závazky dle této 

smlouvy. 

6. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se výhradně řídí českým právním řádem. 

7. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením č. 

ZM/…/2020/ ze dne 18. 02. 2021. 

8. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah této smlouvy a souhlasí bez výhrad s jejím 

obsahem a v této smlouvě uvedenými podmínkami. 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: …………..    V Jablonci nad Nisou dne: ………. 

 

za SMJN:       za TJ ELP: 

 

 

……………………………………    ………………………….…………. 

 

 

 

……………………………………    

 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu 

Příloha č. 1 – Informace o investičním projektu klubu/TJ 



PSČ

E-mail

INFORMACE O KLUBU/TJ

Statutární zástupce
Jméno

Název a stručná specifikace 

investice:

Ing. Jaromír Vanča

Sídlo / adresa
U Staré lípyUlice

Obec Jablonec nad Nisou

Výstavba multifunkční sportovní haly pro celoroční provoz. Přízemní sportovní ocelová hala napojená 

krčkem na stávající sociální zázemí letního sportovního areálu. Rozměr haly je ca 47 x 29 x 9 m. Hala má 

bezbariérový přístup pro sportovce i diváky. Hern plocha je 24 x 44 m. Výplní stěn a střechy jsou PUR 

panely. Vytápění a klimatizace je elektrické rekuperční za použití tepelných čerpadel.

Telefon 602108338 hotelludmila@iol.cz

INFORMACE O  INVESTIČNÍM PROJEKTU

Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, U Staré lípy č. 4733/1aMísto plánované investice:

Zdůvodnění potřeby investice:

Další oddíly využívající sportovní 

zařízení po realizaci projektu:

INFORMACE O INVESTIČNÍM PROJEKTU KLUBU/ TJ

IČ 16389506

 Naprostý nedostatek volných prostor ve sportovních halách v Jablonci nad Nisou a Libereckém kraji pro 

míčové sporty o ploše 10x20 m /44x24 m/ pro sportování dětí, mládeže a dospělých. 

Popis budoucího využití 

sportovního zařízení:

Po výstavbě haly bude hala využívána házenkáři a florbalisty Jablonce nad Nisou pro sportovní činnost. V 

dopolední době bude hala nabídnuta k využití základním školám a ostatním zájemcům z řad veřejnosti. 

Název výzvy u NSA: NSA A21 - Regionální infrastruktura nad 10. mil Kč

Termín realizace projektu: od březen 2021 do duben 2022

Název (přesný název dle registrace)                                               Tělovýchovná jednota Elektro-Praga, Jablonec nad Nisou z.s. 

Č. orient./pop.

46602

4733/1a

Sportoviště má hrací plochu 20x40 m /24x44 m/ pro všechny míčové sporty. Halu bude využívat TJ Elektro 

- Praga Jablonec z.s. a Florbal Jablonec, z.s.

Využití sportovního zařízení 

veřejností po realizaci projektu:
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V dne 19.01.2021 Podpis statutárního zástupce..................................
(razítko)
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171

Dokument je třeba otevřít pouze v programu Microsoft Excel, při otevření v jiném software (např. Open Office) se ztratí některé funkční 

vlastnosti.
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STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PROHLAŠUJE, ŽE JÍM UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ

181

182

Jablonci nad Nisou

Celková členská 

základna v daném 

roce

2019

Rok

Celková výše nákladů hrazených z 

vlastních zdrojů klubů/TJ

Požadovaná výše spoluúčasti 

SMJN

Požadovaná výše dotace NSA

Celkové náklady projektu 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

                                                                                                                                                            20 400 000,00 Kč 

                                                                                                                                                            14 000 000,00 Kč 

                                                                                                                                                               3 000 000,00 Kč 

           3 400 000,00 Kč  Spoluúčast Libereckého kraje a vlastní prostředky TJ ELP Jablonec 

1072021

2020

2018

Mládež do 18 let 

(včetně) v daném 

roce

892017

99

109

109

Zajištění financování provozu a 

údržby po realizaci projektu

 Z vlastních zdrojů TJ ELP 

Rozložení případné spoluúčasti 

SMJN do let  2021 a 2022 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
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PSČ

E-mail

INFORMACE O KLUBU/TJ

Statutární zástupce
Jméno

Název a stručná specifikace investice:

Sídlo / adresa
Ulice

Obec

INFORMACE O  INVESTIČNÍM PROJEKTU

Místo plánované investice:

Zdůvodnění potřeby investice:

INFORMACE O INVESTIČNÍM ZÁMĚRU KLUBU/ TJ

IČ

Popis budoucího využití sportovního 

zařízení:

Dotační programy, ve kterých se bude 

klub ucházet o podporu:

Předpokládaný termín realizace projektu:

Název (přesný název dle registrace)                                               

Č. orient./pop.

Telefon

Projektová dokumentace:

Bude se klub ucházet o návratnou finanční 

výpomoc na Financování projektové 

dokumentace:

Název projektu:
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Využití sportovního zařízení veřejností po 

realizaci projektu:

Další kluby/TJ využívající sportovní zařízení 

po realizaci projektu:

Aktuální využití sportoviště veřejností

Současné provozní náklady                                                                                                                                                                                      - Kč 

SOUČASNÝ STAV SPORTOVIŠTĚ (VYPLŇTE V PŘÍPADĚ REKONSTRUKCE)

Stávající stav v případě rekonstrukce

Současné využití sportoviště

2 / 4



V dne Podpis statutárního zástupce........................
(razítko)

0

Rok

Zajištění financování provozu a údržby po 

realizaci projektu

Celková výše nákladů hrazených z 

vlastních zdrojů klubů/TJ                                                                                                                                                                                    -   Kč 

Požadovaná výše spoluúčasti SMJN

Požadovaná výše dotace ze státního 

rozpočtu

Předpokládané celkové náklady 

investičního záměru

0

0

0

Celková členská 

základna v daném 

roce

2019

                                                                                                                                                                                   -   Kč 

                                                                                                                                                                                   -   Kč 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

02021

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PROHLAŠUJE, ŽE JÍM UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE SE ZAVAZUJE SMJN PŘEDLOŽIT KOPII PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2017

0

0

0

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE SE ZAVAZUJE SMJN NA VYZVÁNÍ PŘEDLOŽIT JÍM POŽADOVANÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A MATERIÁLY PRO 

POTŘEBY POSOUZENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

ROZPOČET KLUBU/TJ

Rok

2017

                                                                                                                                                                                   -   Kč 

Kolik let potřebuje klub na splacení 

návratné finanční výpomoci:

Bude se klub ucházet o návratnou finanční 

výpomoc na dofinancování akce
                                                                                                                                                                                     - Kč 

0

2020

2018

Mládež do 18 let 

(včetně) v daném 

roce

0

                           - Kč 

Z toho z veřejných 

zdrojů

                           - Kč 

                           - Kč 

                           - Kč 

                           - Kč 

2018

2019

2021

2020

Celkový roční 

rozpočet

                           - Kč 

                           - Kč 

                           - Kč 

                           - Kč 

                           - Kč 

Celková výše nákladů hrazená z jiných 

zdrojů (např. LK apod.)                                                                                                                                                                                      - Kč 

Rozložení případné spoluúčasti SMJN do 

let

 rok 

 výše                            - Kč                            - Kč                              - Kč                              - Kč 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
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Dokument je třeba otevřít pouze v programu Microsoft Excel, při otevření v jiném software (např. Open Office) se ztratí některé funkční 

vlastnosti.

4 / 4


	Bookmarks from 21_DZ_NFV + zápůjčka (2).pdf
	Důvodová zpráva


