
Město Příbram Pro jednání ZM
[Odbor správy majetku dne 07.12.2020

Název bodu jednání:
Žádost o navýšení finančních prostředků z rozpočtu města na spolufinancování plánovaného
investičního záměru spolku SK SPARTAK Příbram

Předkládá: Rada města Příbram ") li

Zpracovala: Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku ' '

Projednáno: v Radě města Příbram dne 30.11.2020, č. usn. 996/2020

Text usnesení RM:
Rada doporučuje ZM
schválit navýšeni finančního příspěvku v již schválené výši 2.700.000 KČ spolku SK SPARTAK
Příbram, Žižkova ulice 694, Příbram ||, IČO: 61904899, na spolufinancováM akce ,,Sportovní areál"
zahrnujÍcÍ výměnu umělého povrchu (trávniku Ill. Generace) hřiště v majetku spolku na částech
pozemků ve vlastnictví města p.č. 1138/1 a p.č. 1140/1, oba v k.ú. Příbram, a výstavbu hřiště pro
nejmenší děti na části pozemku města p.č. 1140/1, k.ú. Příbram, na celkovou částku 2.886.271 Kč.

Napsala: Mgr. Ž. Vaverková

Návrh na usneseni:
ZM
schvaluje - neschvaluje
navýšeni finančního příspěvku v již schválené výši 2.700.000 Kč spolku SK SPARTAK Příbram,
Žižkova ulice 694, Příbram ||, IČO: 61904899, na spolufinancováni akce ,,Sportovní areál" zahrnujicí
výměnu umělého povrchu (trávniku Ill. Generace) hřiště v majetku spolku na částech pozemků ve
vlastnictví města p,č. 1138/1 a p.č. 1140/1, oba v k.ú. Příbram, a výstavbu hřiště pro nejmenší děti na
části pozemku města p.č. 1140/1, k.ú. Příbram, na celkovou částku 2.886.271 Kč.

Důvodová zpráva:
Spolek SK SPARTAK Příbram, IČO: 61904899, se sídlem Žižkova ulice 694, Příbram || (dále také jako
,,SK SPARTAK Příbram" nebo ,,spolek"), má na základě smlouvy o nájmu pozemků a staveb ze dne
31.10.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2003, dodatku č. 2 ze dne 17.12.2003, dodatku č. 3
ze dne 26.02.2007, dodatku č. 4 ze dne 21.03.2011, dodatku č. 5 ze dne 19.01.2016 a dodatku č. 6 ze
dne 30.10.2019 (dále jen "nájemní smlouva"), pronajaty následujici nemovité věci: pozemek p.č. 1137,
o výměře 137 m', ostatní plocha, jiná plocha, pozemek p.č. 1138/1, o výměře 17693 m', ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek p.č. 1138/8, o výměře 151 m', zastavěná plocha a
nádvoří, pozemek p.č. 1139, o výměře 734 m', zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 1140/1, o
výměře 13873 m', ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a pozemek p.č. 1140/3, o
výměře 324 m', ostatní plocha, jiná plocha, vše k.ú. Příbram, a to na dobu určitou do 31.12.2030, za
účelem provozování sportovní činnosti fotbalového klubu a ostatní sportovní aktivity.

V letech 2006 a 2007 získal SK PARTAK Příbram s finanční spoluúčastI města dotaci na výstavbu
fotbalového hřiště s umělou trávou Ill. Generace na částech pozemků v majetku města p.č. 1138/1 a
p.č. 1140/1 v k.ú. Příbram (viz situační snímek v příloze tohoto materiálu). Majetkové vztahy ke stavbě
,,SK Spartak Příbram - tréninkové hřiště mládeže s umělým povrchem" jsou upraveny smlouvou o
vypořádáni, uzavřenou dne 09.11.2007 mezi městem Příbram a SK SPARTAK Příbram, v níž obě
strany shodně prohlašují, že výlučným vlastníkem uvedené stavby realizované s účasti státního
rozpočtu na jejím financování, je spolek.

SK SPARTAK Příbram jako stavebník a investor dále dne 12.04.2016 uzavřel s městem Příbram
smlouvu o právu provést stavbu za účelem oprávněni provést stavbu hřiště s umělým povrchem na
části pozemku města v k.ú. Příbram p.č. 1140/1, o výměře cca 280 m'. S tím, že se stavebník
podpisem smluvního vztahu zavázal stavbu provést výhradně bez jakýchkoliv finančních nároků vůči
vlastníkovi pozemku.
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Žádosti ze dne 25.09.2019 se prezident SK SPARTAK Příbram Ing. Králíček obrátil na město mimo
jiné ve věci spoluúčasti města na dotaci.

Dle vyjádřeni Ing. Králíčka spolek již téměř tři roky usiloval o výměnu předmětného umělého trávniku
z důvodu jeho končící ,,životnosti" v březnu 2020, a proto se snažil o získáni potřebných finančních
prostředků, a to ještě i na hřiště pro nejmenší děti, se zájmem o jeho vybudováni na části pozemku
p.č. 1140/1, k němuž se váže na základě žádosti spolku uzavřená výše uvedená smlouva o právu
provést stavbu hřiště s umělým povrchem o výměře cca 280 m2, a to na náklady spolku bez finančních
nároků vůči městu, jak je již uvedeno výše-
Žadatel se úspěšně pokusil o získáni finančních prostředků na zamýšlenou realizaci z dotace
z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (mšmt), určeného pro tělovýchovné jednoty
a sportovní kluby. Na základě zveřejněné výzvy V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ vyzvalo MŠMT
k předloženI žádosti o dotaci v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny
sportu 2017 až 2024, Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ŮSC,
SK a tj. Příjem žádostí probíhal od 01.10 do 31.10.2019. Vyčerpáni dotace a termín ukončeni
realizace je stanoven do 31.12.2020. Žadatel o dotaci byl povinen podílet se vlastními zdroji, povinný
procentuálnI podíl zdrojů činí minimálně 30% z celkových způsobilých výdajů akce. jelikož žadatel
neměl z vlastních zdrojů zajištěn dostatek finančních prostředků do 100 % nákladů akce, k žádosti
přikládal prokázáni závazku třetího subjektu na spolufinancovánI akce, kterým je v tomto případě
město (územní samosprávný celek), formou usneseni zastupitelstva o vydání souhlasu s poskytnutím
finančních prostředků z vlastního rozpočtu. Město vyslovilo svůj souhlas prostřednictvím usneseni
zastupitelstva města č. 244/2019/ZM ze dne 07.10.2019. Vzhledem k tomu, že rozpočet na výměnu
UMT trávníkového koberce byl 7.000.000 Kč, na výstavbu hřiště pro nejmenší 2.000.000 Kč, tedy
dohromady náklady 9.000.000 Kč. Spoluúčast města tak v nastaveném rozmezí byla schválena v
částce 2.700.000 Kč. Smlouva o poskytnuti tohoto finančního příspěvku byla mezi zúčastněnými
stranami podepsána dne 11.11.2020 se závazkem města poukázat peněžní prostředky na účet
žadatele do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Dne 15.10.2020 se prostřednictvím e-mailové zprávy obrátil Ing. Králíček na OSM s oznámením o
přiděleni dotace, současně připojil dokument označený jako Registrace akce a rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Z něj vyplývá souhrnná informace financováni: účast státního rozpočtu ldotace
max. 6.734.631,00 Kč, vlastni zdroje min. 2.886.270,76 Kč. Zároveň požádal o uvolněnI finančních
prostředků na projektový účet a současně o jejich navýšeni o částku 186.271 Kč (po zaokrwhleni). Ke
zdůvodněni svého požadavku uvedl, že v rámci výběrového řízení na výběr dodavatele zakázky:
,,Rekonstrukce fotbalových hřišť' SK Spartak Příbram" byla jako nejvýhodnější posouzena nabídka
zhotovitele za nabídkovou cenu 9.620.901,76 Kč včetně DPH.

Komise pro realizaci majetku města projednala tento materiál na svém jednání konaném dne
16.11.2020 s tímto výsledkem: Komise doporučuje schválit navýšeni schváleného finančního
příspěvku ve výši 2.700.000 Kč spolku SK SPARTAK Příbram, Žižkova ulice 694, Příbram ||, IČO:
61904899, na spolufinancováni akce ,,Sportovní areál" zahrnujici výměnu umělého povrchu (trávniku
Ill. Generace) hřiště v majetku spolku na částech pozemků ve vlastnictví města p.č, 1138/1 a p.č.
1140/1, oba v k.ú. Příbram, a výstavbu hřiště pro nejmenší děti na části pozemku města p.č. 1140/1,
k.ú. Příbram (v souladu se situačními náčrty v příloze předloženého materiálu), na celkovou částku
2.886.271 Kč.

Přílohy:
1. Žádosti doručené prostřednictvím e-mailové korespondence ze dne 15.10.2020 a 21.10.2020

včetně příloh a souvÍsejÍcÍ předcházejicí korespondence
2. Smlouva o poskytnuti finančního příspěvku z rozpočtu města Příbram ze dne 11.11.2020

i

,ť

Í
,



Žaneta Vaverková

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Vladimir Králíček "vkok@seznam.cz"
1. září 2020 21:11
Žaneta Vaverková
Fwd: RE: Příbram SOD, včetně příloh
SOD_el.p.pdf; harmonogram.pdf; Vykaž_vymer_úprava (2) - Příbram 18.05.2020.XIS -
Režim kompatibility.pdf

Pani Vaverkova, přeposílám smlouvu s dodavatelem dle Vašich pokynu k dotaci či spolucasti Města 2.7..

krásné dny a pohodu v duši

Králíček Vladimír, ing

---------- Původní e-mail ----------

Datum: 31. 8. 2020 21:01:40
Předmět: RE: Při'bram SOD, včetně příloh

Dobrý den,

v příloze Vám posílám podepsanou smlouvu včetně příloh.

S pozdravem

Miroslav Bodnár

tajemník

SK SPARTAK Příbram

Žižkova 694

26101 Příbram

tel. 724 321 133

e-mail : kouc@bodydam.cz
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Subject: Příbram SOD, včetně příloh

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám podepsanou smlouvu o dílo včetně příloh.

S pozdravem

Svatava Albrechtová

jednatel společnosti

Stavinsport s.r.o.

Na Folimance 2155/15

120 00 Praha 2

M: +420 607 244 050
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,,Rekonstrukce fotbalových hřišť' SK Spartak Příbram"

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od l. l. 2014 a ve znění pozdějších
zrněn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název akce:

,,Rekonstrukce fotbalových hřišť' SK Spartak Příbram"

l. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Sídlem:
Statutární zástupce:
Telefon:
E-mail:
IČ:
Bankovní spojení:

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlem:
Kontaktní adresa:

Vedoucí společnosti:
Sídlem:
Zastoupený:
Telefon:
E-mail:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:

Účastník společnosti:
Sídlem:
Zastoupený:
Telefon:
E-mail:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:

SK SPARTAK Příbram, spolek
Žižkova 694, 261 01 Příbram II
Ing. Vladimír Králíček, prezident, Miroslav Bodnár, tajemník

vkok@,seznam.cz
61904899
27-4422530237/0100

Společníci ve společnosti ,,Společná rekonstrukce fotbalových hřišt' - SK Spartak
Příbram"
Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, Vinohrady
Stavinsport s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, Vinohrady

Stavinsport s.r.o.
Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, Vinohrady
Svatava Albrechtová, jednatel

stavinsport@gmail.com
24712370
CZ24712370
238177818/0300

SPORT construction a.s.
Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha l, Nové Město
Petr Klár, statutární ředitel
6
info@ekkl.cz
27752771
CZ699002976
43-1840480267/0100

1.3. Při operativním řízení Činnosti při realizaci předmětu plnění, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro
poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí místa realizace, o předání a převzetí dokončeného
díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

q. A"
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,,Rekonstrukce fotbalových hřišť SK Spartak Příbram"

Objednatele:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:

Zhotovitele:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:

Ing. Vladimir Králiček

Svatava Albrechtová
Svatava Albrechtová

2. Předmět díla
2.1. Předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště s umělým povrchem - SO-Dl a dále

rekonstrukce malého hřiště (přípravky) - SO-02. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány výkazem výměr,
technickou specifikací, přiloženým souborem projektové dokumentace, zadávací dokumentací a příslušnými
normami a předpisy platnými v době prováděni díla.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost
a neshledal vady, které by bránily provést dílo dle článku 2. této smlouvy.

2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést kompletní realizaci díla ,,Rekonstrukce fotbalových hřišť SK
Spartak Příbram" svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebe@ečí).

2.4. Případné zrněny nebo rozšíření předmětu díla oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem
nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny.

2.5. Změny požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologii apod.) odsouhlasí zhotovitel písernnč
s objednatelem. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované zmčny realizovány. Pokud zhotovitel
provede některé z těchto zrněn bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich
úhradu.

2.6. O dohodnutých změnách uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě. Po podpisu
dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na jejich úhradu.

2.7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj uvedenou cenu

2.8. Termíny dodání

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště, předpoklad 06/2020
Požadovaný termín dodání: nejpozději do 30.11.2020 včetně úspěŠné certifikace FAČR

pro SO-Dl

Smlouva nabývá úČinnosti dnem předání místa realizace.

2.9. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související
s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané
zadávací dokumentace.

Dle rozpočtu - výkazu výměr

Cena díla bez DPH 7 886 158,48 KČ

DPH V % l 656 093,28 Kč

Celková cena včetně DPH 9 542 251,76 KČ

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuálni pro realizaci v daném místě a čase.
Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky
3.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli jednu konečnou fakturu

na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po provedené realizaci předmětu plnění
a zároveň po úspěšné certifikaci FAČR u SO-Dl.

l
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3.2. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis
provedených prací a dodávek. Platba proběhne výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny
v KČ. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znční. V případě, že faktura
nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu,. objednatel je oprávnčný vrátit ji zhotoviteli na doplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením
opravené faktury objednateli.

3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě
o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízeni, ze kterého pořídí zápis
s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany
závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument,
kteiým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce
4,1. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží

správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušeni obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů,
místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších opatření.

4.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávnčn započíst tuto částku z konečné faktury
zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

4.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý i započatý den prodlení.

4.4. V případě, že Zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví realizaci díla ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží
termíny plnění uvedené v časovém harmonogramu, jež je nedílnou součástí této smlouvy, má objednatel kromě
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmčtu díla
nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 dnů předem na
skutečnost, že z jeho strany bude nezahájena, přerušena nebo zastavena činnost související s realizaci díla.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- KČ
za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplaceníni smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody
nedotčeno.

4.5. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení činností související s realizací díla z viny objednatele, není
zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základČ
uzavřeného dodatku této smlouvy.

4.6. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodčlků
uvedených v zápise o předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- KČ za
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném terminu, a to za každý den
prodlení.

4.7. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4.8. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i kdyŽ na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní
strany prohlašuji, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této
smlouvy.

5. Provádění díla a bezpečnost práce
5.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny

objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností
zhotovitele.

5.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi,
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků

5.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických
opatření a opatřeni vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a ©ůsobem stanoveným
příslušnými předpisy.

T"

') , 13"



'S,
,

,,Rekonstrukce fotbalových hřišť' SK Spartak Příbram"

5.4. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o @ůsobu
jejich zneškodňování.

5.5. Objednatel je oprávnčn kontrolovat provádění díla. zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí dílo rozporu se
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
provádČním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k
tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

5.7. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, které bude
objednatel organizovat podle potřeby realizace díla.

5.8. Zhotovitel je povinen písemně průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo
se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započetím. Jestliže se objednatel nedostaví a
neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. jestliže objednatel bude dodatečně
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že
se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že
zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré
náklady spojené s odkrytím a případnou opravou. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude provedeno písemně.

5.9. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu
na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho realizaci zajišt'ovaných zhotovitelem,
jakož i za škody @ůsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly Zhotovitelem díla nasmlouvány.

5.10.Pokud Činností zhotovitele dojde ke ©ůsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně
uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.11.Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti Škodám u)ůsobeným jeho činností, včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v n]inimální výši plnění veřejné zakáZky. Doklady o
pojištění je povinen na požádáni předložit objednateli.

5.12.Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady dokumentace předané objednatden:i, které zjistil
v průběhu realizace díla.

6. Předání a převzetí díla
6.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno

k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozdčji do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem
zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokraČovat.

6.2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.
6.3. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

6.4. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků- dohodu o u)ůsobu a terminech jejich odstranění, popřípadě o jiném u)ůsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

6.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízeni zejména tyto doklady:
- zápisy a osvčdčení o provedených zkouškách použitých materiálů

7. Záruka za jakost díla
7.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími

podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty - dle
záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem.

7.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící
dnem odstranění vady zhotovitelem.
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7.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny
porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků
po závěrečném předání díla.

7.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak
nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy s ceny díla.

7.5. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u Zhotovitele, který je povinen nastoupit
na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude
dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstraněni vad nedohodnou, platí, že
lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

7.6. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo v těchto termínech
nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatel vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho
neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, komě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uváženi tyto práce
provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplnou fůnkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

7.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim reklamovaná vada
nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti
s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.8. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstraněni vad
nebo nedodělků.

8. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli
Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví
objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetnč všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použit
k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

9. Důvěrné informace
Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné
účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu
používání projektové dokumentace a jejím poskytováni třetím osobám
předpisy a zvyklostmi.

a ústní, které souvisejí s provedením nebo
§271 občanského zákoníku. Toto neplatí o

v rámci zhotovení díla v souladu s platnými

10. Vyšší moc
10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se

tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšŠí moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy
v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají
beu)rostřední vliv na plnění díla.

10.2. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlužují o dobu jejího působení.
10.3.Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení

vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana
odvolávat na působení vyšší moci.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel l vyhotovení. Jakákoliv

změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele
a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

11.2.Jestliže Zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění
postupu prací dle časového harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předáni předmětu
díla je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

11.3.Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení
nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají. že v případě, kdy strana
nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uloženi zásilky u
pošty.

11.4.V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit místo realizace a
předat dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnuti nezbytnč nutných činností pro plynulé
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pokračování zhotovení díla. V případě nesplnění této povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

11.5.Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závaZky, vyplývající
ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

ll.6.V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních
stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou Škodu.

11.7. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek
prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

11.8.Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu realizace předmětu plnění provádět zrněny v technickém řešení,
které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

11.9.Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.

11.10. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou
vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovni přepravy či
obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odesláni písemnosti druhé
smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme.
Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud je
doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručeni postup stanovený právními předpisy
platnými v době doručování.

11.11. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností
obeznámen a souhlasí se @řäcovánhn svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovnčž se zveřejněním smluvních
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve mění pozdějších
předpisů.

11.12. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této
smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání
v orgánech objednatele a zveřejnční rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto
údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu.
Tento souhlas je poskytován na dobu nellrčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou
uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň
vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.13. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem
smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Příbram, dne 31.08.2020 V Praze dne 31.08.2020

Za objednatele: Za zhotovitele

Digitálně podepsalMiroš av Miroslav Bodnár

" Datum: 2020.08.31Bodnar ,0,51,28 +02'00'

Miroslav Bodnár, tajemník

Příloha:
l) položkový rozpočet
2) časojý harmonogram

Digitálně podepsalSvatava Svatava Albrechtová

Albrechtová D'tum:2020.08.31
20:47:29 +02'00'

Svatava Albrechtová, jednatel Stavinsport s.r.o.

· Digitálně podepsal Ing.Ing. Danle|a D,nielaSlámková

" " Datum: 2020.08.31šla m kova ,0,44,34 +02'00'

Ing. Daniela Slámková, na základě plné moci
SPORT construction a.s,
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Harmonogra m stavby
Název: Rekonstrukce fotbalových hřišť' SK Spartak Příbram

Zhotovitel:

Předpokládané zahájení prací: do Stí dnů od předáni staveniště
Předpokládané dokončení prací: 16 týdnů

Finanční harmonogram: fakturace lx za měsíc na základě soupisu provedených prací
Název Počet týdnů
Přípravné práce, zaměřeni a vytyčení stavby 2 týdny

Demontáž stávajÍcÍch povrchů 2 týdny

Povrchové úpravy terénu 5 týdnů

Dodávka a montáž UMT Ill. generace 5 týdnů

Dokončovací práce 2 týdny

V Praze den 20.5.2020

Digitálně podepsalSvatava Svatava Albrechtová

Albrechtová D"um'2020.05.20
11:24:40 +02'00'

Razítko, podpis
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PODROBNÝ SOUPIS PRACÍ -VÝKAZ VÝMĚR BEZ CEN
POLOŽKOVÝ ROZPOČET BEZ CEN

Rekonstrukce fotbalových hřišť SK SPARTAK Příbram
Stavebník: SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01 Příbram ll, IČO: 619 04 899
Zodp.p'ojektant: ing. Čestmír Kabátník, ČKAITA003078, ing. arch. Antonín Dolejš, čkaa4468

Oddíly Dodávka jed. výměra j.clv. cena lv KCI

SO-Dl Fotbalové hřiště - výměna povrchu

Zastavěná plocha: 115,4 * 75,8 m = 8.747,32 m2
Výměna povrchu: 114,6 * 75,0 m = 8.595,00 m2

1. demontáž umělého povrchu koberce
8.595 m2 * 25 kg/m2 = 214,9 t m2 8595 17 146 115,00 Kč

2. nakládka odpadového materiálu t 214,9 76,5 16 439,85 KČ
3. vodorovné přemístěM odpad.mat. do 10 km t 214,9 8,5 1 826,65 KČ
4. uložení odpadového materiálu na skládku t 214,9 255 54 799,50 KČ
5. pop|atek za uložení (skládkovné)

skládka Bytiz - objemný odpad kód 20 03 07 t 214,9 807,5 173 531,75 Kč
K kontrola průchodnosti stávajiciho drenážního

systému a pok|adních štěrkových vrstev:
6. sejmuti nevyhovuiÍcÍch (nepropustných) podk|ad-

nich vrstev mocnosti 150 mm s odvozem
na meziskládku v areálu do 50 m
8.595 m2 * 0,15 m = 1.289,3 m3 m3 1289,3 46,92 60 493,96 Kč

7. podkiadni vrstva ze štěrkodrti fr. 8-16 mm
ti. 80 mm - 8.595 m2 * 0,08 m m3 687,6 892,5 613 683,00 Kč

8. podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm
ti. 40 mm - 8.595 m2 * 0,04 m m3 343,8 952 327 297,60 Kč

9. podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0-4 mm
ti. 30 mm - 8.595 m2 * 0,03 m m3 257,9 892,5 230 175,75 Kč

10. strojnI porovnáni a hutněni válcováním m2 8595 9,35 80 363,25 KČ
11. dodávka a pokládka nového umělého koberce

na fotbal, výška vlasu 60 mm, zásyp křemi-
čitým pÍskem fr. 0,3-0,8 mm a vsypem granu-
látu z Aumy m2 8595 533,8 4 588 011,00 Kč

12. značeni - |ainováni - 820 m m 820 93,5 76 670,00 KČ
13. zařIzeni staveniště ks 1 8500 8 500,00 Kč
14. přesuny hmot po stavbě, mimostaveništní pře-

suny ks 1 4250 4 250,00 KČ
15. hrubý úklid stavby průběžný m2 8595 1,02 8 766,90 Kč
16. nakládka, odvoz odpadu, skládkovné - odpad

ze stavební činnosti t 5 442 2 210,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 21%:
DPH 21%:
CENA CELKEM S DPH 21%:

6 393 134,21 Kč
1 342 558,18 Kč
7 735 692,39 Kč
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l SO-02 Malé hřiště

Zastavěná plocha: 35,00 * 25,30 m = 885,50 m2
Hrací plocha: 34,60 * 24,90 m = 861,54 m2

1. demontáž oplocení (sloupky"sItě) pro zpětné
použití - 3 strany m 85,6 106,76 9 138,66 Kč

2. sejmuti stáv.pisku ti. 300 mm s odvozem na
meziskládku v areálu do 50 m m3 258,5 157,25 40 649,13 KČ

3. demontáž geotextilie s IikvidacI m2 861,5 21,25 18 306,88 KČ
4. bouráni stáv.nadzákladového zdiva ZB 20 s beto-

nem a výztuží - 3 - strany: 2*25,3+35=85,6 m
85,6*0,2*1,0 m (4 řady) m3 17,1 2975 50 872,50 Kč

5. nakládka přebytečné suti - 17,1 m3 l 37,6 t t 37,6 867 32 599,20 KČ
6. vodorovné přemIstěnI zeminy do 10 km t 37,6 226,95 8 533,32 KČ
7. uloženi suti na skládku t 37,6 72,25 2 716,60 KČ
8. poplatek za uloženi (skládkovné)

skládka Bytiz -suť' kód 17 01 07 t 37,6 255 9 588,00 KČ
9. hloubeni rýh strojní v hornině tř. 1-2 - 1 strana

u velkého hřiště: 35 m * 1,1 * 0,6 m m3 23,1 214,2 4 948,02 KČ
10. uložení výkopku v místě na hutněné zásypy

23,1 m3, 37 t t 37 47,51 1 757,87 Kč
11. ruční vyčištěni dna zák|ad.spáry m2 21 97,75 2 052,75 KČ
12. betonáž podk|ad.beton.|ože ti. 100 mm do teré-

nu, beton C 12/15 - 2,1 m3 m2 21 225,25 4 730,25 KČ
13. zdivo zb 20, výztuž, beton výpiňový c 20/25

4 strany: 120,6 m * 2,25 m (4"5=9 řad) m2 271,4 403,75 109 577,75 Kč
14. osazeni stáv.ocel.pozink.sloupku oploceni

se vzpěrami - 29"6 ks ks 35 211,65 7 407,75 KČ
15. osazeni nových oce|.pozink.s|oupků op|ocení

se vzpěrami - 13"4 ks ks 17 253,3 4 306,10 Kč
16. osazeni pletiva - 4 strany; 120,6*2,5 m m2 301,5 114,75 34 597,13 KČ
17. dodávka a montáž p|otových vrátek ks 1 833 833,00 KČ

natažení a upevnění stávaiÍcÍ sitě - 1 strana ks 1 833 833,00 KČ
18. podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 32-63 mm

ti. 190 mm - 861,5 m2 * 0,19 m m3 163,7 1066,8 174 626,98 Kč
19. podkladni vrstva ze štěrkodrti fr. 0-32 mm

ti. 60 mm - 861,5 m2 * 0,06 m m3 51,7 1173 60 644,10 Kč
20. podk|adni vrstva ze štěrkodrti fr. 0-4 mm

ti. 50 mm - 861,5 m * 0,05 m m3 43,1 1198,5 51 655,35 Kč
21. drenážní perforované potrubí PVC DN 150, geo-

textilie m 180 47,6 8 568,00 KČ
22. kontrolní (inspekční) šachta drenáže PVC KG

DN 200 ks 10 2533 25 330,00 Kč
23. drenážní perforované potrubí PVC DN 150, ŠĹeo-

textilie, výkop rýhy, obsyp drtí a stáv.zeminou,
p'opoiení kontro|.ša%et m 25 508,3 12 707,50 Kč

24. nová šachta šťáv. dešt'ové kanalizace DN 1000
výkop, osazeni, zásyp hutněný ks 1 21250 21 250,00 Kč

25. napojenI drenáže na šachtu OK potrubím DN 200
vÝkop rýhy, obsyp pIskem a stáv.zeminou m 2 892,5 1 785,00 Kč

26. strojní porovnání a hutněni válcovánIm m2 861,5 9,35 8 055,03 KČ
27. dodávka a pok|ádka nového umělého koberce

na fotbal, výška vlasu 60 mm, zásyp křemi-

e



čitým pÍskem fr. 0,3-0,8 mm a vsypem Slranu-
látu z gumy m2 861,5 533,8 459 868,70 KČ

28. značeni - |ainovánj m 183 93,5 17 110,50 Kč
29. výbaveni hřiště - přenosné branky 5 x 2 m ks 2 10200 20 400,00 KČ
30. stožár umělého osvětleni v=8 m, LED 3x 400W ks 4 59500 238 000,00 Kč
31. rozvod veřejného osvětleni, výkop, kabel CVKY

J 4x10, zem.pásek FeZn 4/10, fólie výstražná,
obsyp pĹskem, zásyp zeminou hutněný m 86 267,75 23 026,50 Kč

32. zařízeni staveniště ks 1 8500 8 500,00 KČ
33. přesuny hmot po stavbě, mimostaveništni pře-

suny ks 1 12750 12 750,00 Kč
34. hrubý úklid stavby průběžný m2 861,5 1,02 878,73 kč
35. nakládka, odvoz odpadu, skládkovné - odpad

ze stavební činnosti t 10 442 4 420,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 21%:
DPH 21%:
CENA CELKEM S DPH 21%:

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 21%:
DPH 21%:
CELKOVÁ CENA S DPH 21%:

1 493 024,27 Kč
313 535,10 Kč

1 806 559,37 Kč

1 656 093,28 Kč
9 542 251,76 Kč

Svatava Digitálně
podepsal Svatava

Albrechto Albrechtová
, Datum: 2020.05.20va 11:25:51 +02'00'
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Žaneta Vaverková

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Vladimir Králíček "vkok@seznam.cz"
15. října 2020 19:13
Žaneta Vaverková; Zorka Brožíková
Rozhodnutí MŠMT o dotaci na UMT
Rozhodnuti UMT.pdf

Dobrý den,

s velkýmn potěšením Vám zasílám Rozhodnutí MŠMT na dotaci na UMT.

Po velkém úsilím, skutečně enormním, se podařilo předat podklady na MŠMT včas do 31.8.2020 a dnes
máme došlé Rozhodnutí.

Zároveň jsem dnes předali staveniště a začínáme na projketu pracovat. Dokončení do konce listopadu. Pak
bychom mohli ve spoluráci s městem na něm udělat slavnostní otevřením nějakým turnajem.

Zároveň takto zasílám žádost o uvolnění finančních prostředků na projketový účet 123-1648900217/0100.
Márne zde jeden problém, ale věřím, že jej vyřešíme ve spoluráci s městem Příbram.

Město se zavázalo poskytnout dotaci ve výši 30 procent, což v naší žádosti bylo vyčísleno na 2 700 000 KČ.
V rámci VR byla vysoutěžena částka částka
KČ 9 620 901,76 a z toho 30 procent je KČ 2 886 270,76. Což je o KČ 186 270,76. Vzhledem k naší situaci,
který se aktuálně zase zhoršila - nájemné z prostor, z restaurace, sponzoři, ... - nebudeme mít vlastní
prostředky. Takže chceme moc požádat Město Příbram o navýšení garantované spoluúčast na hodnotu 2 886
270,76. Zde potřebujeme poradit, jak márne postupovat.

Děkujeme

m
krásné dny a pohodu v duši

Králíček Vladimir, ing

[Strana]
l l,
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REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identiflkačni údaje

Poskytovatel Mimsterstvo školství, mládeže a tělovýcho Identifikační číslo 1330531009576

Adresa Karmeiitská 529/7, 11812 Praha 1 Identifikačni číslo EIS V5-502020-531-00230

Typ financováni Ex ante

Program 13353 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024

Název akce (p'ojektu) TJ - Příbram - Sportovní areál

Účastník SK SPARTAK Příbram, spolek ĺČ nebo RČ 61904899

Ulice Žižkova 694

Osoba oprávněná ing. Vladimir Králíček prezident Obec Příbram

PSČ 26101

Telefon "420603452390 Místo realizace Příbram

E-mail vkok@seznam.cz Alokace v území (LAU) CZ020B Příbram

Dotace 6 734 631,00KČ

Souhrn financování Údaje v Kč

Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max ) ' Vlastni zdroje (min Ý CELKEM

2019 0,00 30 250,00 30 250.00
2020 6 734 631,00 2 856 020,76 9 590 651,76

Celkem 6 734 631,00 2 886 270,76 9 620 901,76

' Pokud poskylovatel nestanov'l jinak v podminkách tohoto dokumentu.

Kód Terminy akce (projektu) Ukončeni Závaznobt

2018 Reahzace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 31.12.2020 max

2042 PředloZeni dokumentace k závěreČr)ému vyhodnoceni akce (projektu) 28 O? 2021 max

Cil akce (projektu)

Cílem projektu je rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště s UMT, výstavba malého hiiště s UMT včetně odvodněni a osvětleni.

Účel

Účelem dotace je rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště s UMT. výstavba malého hřiště s UMT včetně odvodněnI a
osvětleni.

Měrná výchozí Cilová Datum
Kód Indikátory akce (projektu) jednotka hodnota hodnota dosaženi

1 podpoření organizovaní športová celkem počet 0,00 1 435,00 31.12.2023
2 podpořeni sportovci kategorie děb a mládeže počet 0,00 850,00 31.12.2023

Měrná Minimálni Maximálni
Kód Parametry akce (projektu) jednotka Hodnota Závaznost hodnota ' hodnota '

1 plocha užitková celkem m2 9 632,82 min 0,00 0,00
2 umělý povrch. fotbal, výška vlasu 6Omm m2 8 595,00 min 0,00 0,00
3 umělý povrch, malé hřiště, výška vlasu 60mm m2 861,50 min 0,00 0,00

4 osvětleni, stožár, výška 8m, led 3x400w ks 4,00 min 0,00 0,00
? v phpadé zavaznosb INT se vmni rNntmánl a mammální hodnota (v pripadé jiné závaznosti nelze pok vypľnrt).

ľ
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Financováni akce (projektu) v letech údaje v ŕ

, .. Skutečnost Skutečnost Uvolněno Aktuálni rok q Od Celkem MimKod Název radku 2021 2022 , Závaz.
před 2019 2019 v roce 2020 2020 1.1.2023 v letech hod

6011 Náklady dokumentace projeklu 0,00 30 250.00 O.ŮŮ 0,00 0.00 0,00 CLOD 30 250,00

6012 Náklady řízeni phpravy a reahzace mojeklu 0,00 Q,® 48 400.00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 48 400.00

601S Náklady přípravy a zabezpečeni projektu 0,(XJ 30 250,00 48 400.00 .18 4(X).00 0,00 0,00 0,00 78 650,00

6091 Náklady obnovy stavebních objektu 0,00 0.00 9 542 25i .76 'm 251,76 0,00 0,00 0,00 9 542 251.76 MIN

609s Náklady budov a staveb 0,00 0,00 9 542 251.76 I,.)? 251,76 0,00 om 0,00 g 542 251.76

64ps SOUHRN lNVESTIČNĹCH POTŘEB PROjEKTU 0,00 30 250.00 9 590 651,76 9 590 651,76 0.00 0.00 0,00 9 620 901,76

6570 VOS - rozpočel kapitdy správce pťogramu 0,00 0.00 6 734 631.00 6 734 631.00 0,00 0,00 0,00 6 734 631,00 MAX

657s výdaje OSS a dotace zd státního r«počtu (VOS) 0.00 0,00 6 734 631.00 ó 734 631.00 0,00 0,00 0.00 6 734 631.00

6679 VZ - Jiné vlastni zdroje Účastníka programu 0,00 30 25O,(X) 156 020,76 156 020,76 090 0,00 0,00 186 270,76 MIN

6678 Vlastni zdroje Účastníka programu (VZ) 0,00 30 250.00 1Š6 020,76 156 U20.76 om 0.00 0,00 186 270.76

6710 Dolace z rozpočtu obce 0.00 0.00 2 700 000,00 . /1jq (j(I0.00 0,00 0,00 0.00 2 7(X) (KX).(M) MIN

671S Dotace z územních rozpočtů 0.00 0,00 2 700 OQ0.00 " '")0 009.00 CLOD (LOD 0.00 2 700 O(X),00

69zs SOUHRN JNVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROjEKTU 0.00 30 250.00 9 590 651.76 , IM) t,51.76 0.00 0.00 0,00 9 620 901,76

. ...,. .qim

SOUHRN Za SR INY 0,00 0,00 6 734 631,00 6 734 631,00 0,00 Q,® 0.00 6 734 631,00
.

SOUHRN za SR 0,00 0,00 6 134 G31,00 6 734 631,00 0,00 0,00 0,00 6 734 631,00
K

z toha prostředky EU 0.00 0,00 O OD 0,00 l) 00 0.00 0,00 0,00

z toho prostředky FM 0.00 0,00 Q OD CLOD O 00 0,00 0.00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0.00 6 734 631,00 6 734 631,00 0,0Q 0,00 0,00 6 734 631,00

SOUHRN ZDROJŮ báz SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 30 250,00 2 856 020,76 Ž 856 020,76 0,00 0,00 0,00 2 886 270,76

SOUHRN ZDROJŮ CELKEM ' 0,00 30 250,00 g 590 651,76 9 590 651.76 0.00 0,00 0,00 9 620 901,76
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1330531009576 l EA3 l EDS SMVS rezor1ni I C. l. MŠMT 35657/2019-9
Mln|stersNo škDĹsľvl. mládeže a télovy¢hovy. Karmehtská 529/7, 11812 Praha 1

Datum tisku dokumentu 22.09.2020 (12:55:2¶)



Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v

. . .. Druhové Odvětvové llSSP llSSP Účelový Uvolněno AktuálníKód Nazev radku PVS . . . . Typ SR
tříděni thděni Zdroj Ucel znak v roce 2020 2020

65?0 VOS - rozpočet kapitoly správce µogramu 5040020011 6322 341900 : '1'jŮC)ÔÔ l VSR 6 734 631,00 6 734

SOUHRN za SR INY 6 734 631.00 6

SOUHRN za SR 6 734 631.00 6 73c

z toho prostředky EU 0,00

z lohc prostředky FM 0.00

V phpadé závaznosti INT se vyplní mnimdm a maximálni hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

' Pokud poskytovateľ nestanovd jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu. jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu
Podmínky spojené s poskytovanou dotaci jsou nedílnou součásti řídící dokumentace.

Poučeni
Proti tomuto rozhodnuti není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejicich zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvoláni ani rozklad.

M

Schválení poskytovatelem Razítko a podpis

Poskytovatel Ministerstvo škdstvi, mládeže a tělovýchovy

Útvar 502
Schválil PhOr. Kareľ Kovář Ph D Vypracoval Mgr. veta Konigsmarková
Funkce náměstek sekce vzděláváni,sportu a mládeže Telefon 234 812 731 Datum podpi'u 8 10.
Č. j. MŠMT 35657/2019-9 E-mail iveta.konigsmarkova@msmt.cz

b
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1330531009576 l EA3 l EDS SMVS rezor1ni i č l. MŠMT 35657/2019-9
MiniMerstvo ŠKOI$NĹ. mládeže a lélovychovy, Karmelitská 529/7, 11812 Praha 1

Datum 11sku aokumentu 22,09.2020 (12:55:21)



Dokument je nedílnou součásti Rozhodnutí o poskytnutí dotace
VS_133D531009576

Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace
v rámci programu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ŮSC, SK a TJ

A. Vymezení obecných pojmů a podmínek

l. Poskytováni dotací v průběhu realizace akce se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změnč některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financováni programů reprodukce majetku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška"), zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
průběžným metodickým řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a těmito podmínkami.

2. Správcem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ,,správce programu").
3. Účastník prograniu (příjemce dotace) zabezpečuje další realizaci akce v souladu se správcem programu

schváleným investičním zánňrem (dále jen ,JZ"), popř. jeho správcen] programu schválenými dodatky.
4. Uvedený název akce a přidělené identifikační číslo v Evidenčním dotačním systému (dále jen ,,EDS")

budou používány při všech úředních jednáních a ve všech souvisejících dokumentech po celou dobu její
realizace.

5. Závaznými ukazateli v Rozhodnutí jsou objem účasti státního rozpočtu na financováni akce (jedná se
o investiční výdaje státního rozpočtu), objem vlastních zdrojů účastníka programu, věcné a časové
parametry (zejníéna terminy ukončeni realizace akce, termín vyčerpáni státního rozpočtu do 31. 12. 2020,
termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnoceni akce).

6. Závaznost celkových objemů investičních zdrojů v Rozhodnuti je platná po celou dobu realizace a
financování akce.

7. V případě potřeby provést změnu kteréhokoliv úda je v Rozhodnuti" předloží žadatel žádost o změnu
správci prograniu. Na základč odsouhlaseni požadované změny může být správcem p'ograniu dle postupu
v Š 14o rozpočtovýc]) pravidel provcdcna zmčna Rozl]()dj]llti.

$ľ 1"em)incn) ukončeni realizace akce sc zásadně rozumí okamžik. kdy byl sepsán l)]"otoko| c") předáni a
převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránicích v uZívání, nebo dodávky či služby. Pokud byl vydán
akt orgánu, který realizaci podpořené akce povoloval (stavební povolení). je povinnost k závěrečnému
hodnocení akce předložit kolaudační souhlas nebo souhlas s předběžným užíváním stavby.

9. výběr zhotovitelů a dodavatelů stavebních prací, služeb a dodávek (dále jen ,,dodavatelé") v rámci
realizace akce niusi být prováděn v souladu se zákonen) č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek.
vc znčni pozdějších předpisů.

B. Vymezení obchodních a platebních podmínek
l. Účastník programu je povinen smluvně vázat všechny účastníky realizace akce k dodrženi závazných

údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí.
2. Účastník programu výslovnč zakotvi do smluvních podmínek se svými dodavateli jejich povinnost

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole,
tj. poskytnout kontrolniniu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
Tutéž povinnost bude smluvní partner povinen požadovat po svých subdodavatelích.

3. V každém smluvním závazku bude specifikována cena celková s vyčis]eninl částky bez DPH. výši DPH
a ceny celkové včetně DPH.

4. Nedílnou součástí smluvního závazku bude v případě stavby platební kalendář a harmonogram prací.
5. V obchodních a platebních podmínkách nebude povoleno poskytováni záloh.
6. Faktury niohou být zhotovitelům a dodavatelůní propláceny měsíčně proti předloženi dokladu o provedení

prací nebo dodávek. Požadovaná splatnost faktur Činí 30 kalendářních dnů. Nastavení doby splatnosti

'|J7 r
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faktur bude stanoveno v zadávacím řízení akce, v obchodních podmínkách nebo v příslušném návrhu
smluvního závazku.

7. Případné smluvní pokuty za nedodržení smluvních závazků ze strany dodavatele náleží v pInC výši
účastníkovi programu.

C. Vymezení podmínek pro čerpání prostředků SR

]. V případě porušení některého z ustanovení těchto Podmínek a pokynů pro poskytnutí dotace lze postupem
podle § 14e rozpočtových pravidel finanční prostředky nevyplatit,

2. Prostředky SR budou uvolňovány na základě písemné žádosti účastníka programu, s vYčíslením
přesné částkY dotace.

3. Částka požadované dotace může být uvolněna maximálně do výše ročního objemu poskytnuté dotace
stanoveného v platném Rozhodnutí dle odpovídajícího harmonogramu prací a platebního kalendáře
z odsouhlaseného smluvního závazku. Správce progran)u si vyhrazuje právo upravit harmonograni
a platební kalendář dle možností SR a redukovat rozsah realizace akce.

4. Nespotřebované prostředky SR je nutno účastníkem programu vrátit do rozpočtu správce programu na
účet správce programu - č. ú. 82l00l/0710, nejpozději do 31. 12. daného rozpočtového roku, v tomto
termínu musí být prostředky SR připsány na účet správce programu.

5. Na základě výzvy správce programu předloží účastník programu podklady k ročnímu zúčtováni
poskytnutých prostředků SR v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanovi zásady a termíny
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančnhni aktivy nebo Národním fondem,
ve mění pozdějších předpisů. Pokud účastník programu vráti prostředky do SR v rámci finanČního
vypořádání v následujícím rozpočtovém roce, učiní tak na účet správce programu č. ú. 6015 -
8210(W0710.

(, Účastník p('dpro£ra]nll (ľ)látce DPH) nesmí z p()skylnulůc]) ptoslřc(]kú SR hradit části,\. na které lu)|a(]jll.ic
nátok na odl)('če1 daně 7. i'řl(|a!)é |)()dl)(}lg. Iytu (I)P]ľ) igj)u hrazcng z \]aytl)ic!) ljčaxtnikíl
l'o'l|'r('g[alnll a ncsini l'ýi Lai)rl]llty lĺů finallčl)]|)" ' yp"ři!tjil[]] doiacc. jcsihzc .ji do nil za|)]j)ul a naiok na
odl)očel L}l)jat'ni| až poté, .je povinen do tnčsicc od up|a[!ľčľ)i nároku odvést částku odj)očtu na účet sl)rá\"ce
I'rogral)lu - č. ú. 6015 - 82 100 1/07 JO.

7. Majetek pořízený z dotace ze SR dle Rozhodnuti bude využíván v souladu sc zákonem č. 586il992 Sb..
o daních z příjn]ll, ve znění pozdějších předpisů. U staveb bude využíván po dobu 10 let od jeho pořízeni
za účelem, pro který je dotace poskytová]la. Tertníncm pořizcní je termín ukončení realizace akce
stanovený v Rozhodnuti.

8. Předmčt investiční akce nebude po dobu 10 let od jeho pořízení převeden na jinou osobu a po dobu JO let
od jeho pořízení je účastník prograniu povinen jej řádně provozovat.

9. Účastník programu je povinen po dobu nejméně JO let od termínu ukončení závěrečného vyhodnoceni
akce uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků
SR.

10. ÚČastník programu je povinen vést účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vc znční pozdějších
předpisů, a vést analytickou evidenci s vazbou na akci.

j]. Po ukončení realizace akce účastník programu předloží správci programu v souladu s § 6 vyhlášky
vc stanoveném terminu dokunientaci závěrečného vyhodnoceni akce. Tento termín je uveden
v Rozhodnutí.

D. Vymezení dalších podmínek
]. Účastník programu umožni správci programu průběžnou i závěrečnou kontrolu dokladů a dodrženi

podmínek užiti dotace.

,l ,P,
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Zadavatel:
se sídlem:
statutární zástupce:
IČ:

SK SPARTAK Příbram, spolek
ŽiŽkova 694, 261 01 Příbram II
Ing. Vladimír KrálíČek, prezident
619048899

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Dne 20.04.2020 bylo v souladu s § 53 zákona zahájeno zjednodušené podlimitní řízení zveřejněním výzvy k podání
nabídky podle § 214 zákona na zaregistrovaném profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/SKSPARTAKPribram.
Současně byla po celou lhůtu pro podání nabídek uveřejněna na profilu zadavatele kompletní zadávací
dokumentace.
Během lhůty pro podání nabídek byly vydány dvě dodatečné informace, které byly také uveřejněny na profilu
zadavatele.

Kritéria pro posouzení a hodnocení nabídek byla stanovena v zadávací dokumentaci. Nabídky musely obsahovat
zákoneni stanovené náležitosti a vyhovovat požadavkům zadavatele.
Zadavatel požadoval:
l) prokázáni kvalifikačních předpokladů v rozsahu:

· základní způsobilosti (§ 74 zákona),
· profesní způsobilosti (§ 77 zákona),
· technické kvalifikace (§ 79 zákona),
- včetně seznamu stavebních prací

Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem ekonomickou výhodnost na základě nejnižší ceny bez DPH.
Způsob hodnocení nabídek byl stanoven v souladu s § 114 zákona.

Zadavatel si vyhradil právo zrušit zadávací řízení, a to v souladu s ustanovením § 127 zákona. Pokud zadavatel
toto právo uplatní, nevznikne zájemcům ani účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Komise pro otevírání, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek byla jmenována statutárním zástupcem, panem
Ing. Vladimírem Králíčkem.

Komise pro otevíráni nabídek se sešla dne 20.05.2020 ve 10:00 hodin. Jednalo se o elektronické otevírání podaných
nabídek, pomocí profilu zadavatele.
Na jednání komise se dostavili:

l. člen (jméno, příjmení):
2. člen (jméno, příjmení):
3. člen (jméno, příjmení):
4. člen (jméno, příjmení):
5. člen (jméno, příjmení):

Ing. Vladimír Králíček
Miroslav Bodnár
Gabriela Vacíková
Jana Hrnečková
Jana Marešová

Všichni členové komise byli poučeni o své povinnosti zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí
v souvislosti s výkonem své fúnkce.
Na základě většinového hlasování si komise zvolila předsedu a místopředsedu.

Předseda komise:
Místopředseda komise:

Ing. Vladimír Králíček
Miroslav Bodnár

/'"1
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Komise po uplynutí lhůty pro podání nabídek pomocí profilu zadavatele otevřela a zpřístupnila celkem 8 nabídek,
viz tabulka niže. VŠechny nabídky byly vloženy v řádném termínu na výše uvedený profil zadavatele. Po skončení
lhůty pro podání nabídek nebyla na udanou adresu profilu zadavatele vložena žádná nabídka.

Přehled vložených nabídek

Pořadové
číslo dle Obchodní jméno a IČ účastníka Časový údaj o vložení
vložení na nabídky
profil
zadavatele Datum Hodina

Sport-Technik Bohemia s.r.o. 19.05.2020 14:48:50
l. IČ 49618555

2. A SPORT PRODUKT s.r.o. 19.05.2020 21:49:04IČ 45315868

3, SWIETELSKY stavební s.r.o. 20.05.2020 09:11:07IČ 48035599

4. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 20.05.2020 09:17:29IČ 27967638

Stavisport, s.r.o. 20.05.2020 11:44:485' IČ 24712370

IPS Bohemia s.r.o. 20.05.2020 12:10:196' IČ 06018173

TSP Plus s.r.o. 20.05.2020 12:46:507' IČ 05650780

8. pm trávníky s.r.o. 20.05.2020 12:55:27IČ 29113954

Žádnému z členů komise nevznikl důvod podjatosti a všichni podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti.

K otevření nabídek byly potřeba udělit dva souhlasy k odšifrování a otevření. Jako první udělil souhlas s otevřeníni
nabídek zadavatel, tedy statutární zástupce: Miroslav Bodnár a druhý souhlas udělil zástupce zadavatele v řízen i:
Gabriela Vacíková, Universal Solutions s.r.o.

U každé nabídky komise zkontrolovala formální správnost a úplnost, a to:
- zda byla nabídka doručena včas ve stanovené lhůtě
- zda je autentická
- zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před otevřením manipulováno
- zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce

Komise se shodla, že všechny podané a kontrolované nabídky vyhovují požadovaným kritérihn a Žádná
z nabídek nemusí být vyřazena z dalšího hodnocení.

0

eNabídky byly hodnoceny v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Na základě informací zjištěných při otevírání l qpřístupnění jednotlivých nabídek a jejich následné kontrole pro
splnění požadavků na obsah, formální správnost a úplnost se komise jednohlasně shodla, Že posouzení splnění
kvalifikace dle podmínek zadávací dokumentace provede jako první u nabídky společnosti pm trávníky s.r.o., která
je v tuto chvíli ekonomicky nejvýhodnější, dle stanoveného hodnotícího kritéria. Následně bylo zadavatelem vydáno
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Ĺ) t' .
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Dne 11.06.2020 zadavatel obdržel Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a proti
úkonům zadavatele v rámci posouzeni nabídek. Zadavatel dne 23.06.2020 vydal Rozhodnutí k námitkám
s vyjádřením, že neshledal důvody pro vyhovění námitek a námitky tímto zamítá.
Dne 03.07.2020 zadavatel obdržel datovou zprávou Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
veřejné zakázky ,,Rekonstrukce fotbalových hřišť SK Spartak Příbram" které bylo Uřadu pro ochranu hospodářské
soutěže doručeno tentýž den, tedy 03.07.2020 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dne 19.08.2020 vydal Rozhodnuti č.j.: ÚOHS 25693/2020/531/MKe, kterým
se ukládá zákaz uzavřít smlouvu na danou veřejnou zakázku a dne 21.08,2020 vydal Rozhodnutí č.j.: ÚOHS-
26064/2020/531/VNe, kterým zrušil rozhodnuti zadavatele o výběru dodavatele pm trávníky s.r.o., IČ 29113954
a oznámeni zadavatele o výběru jmenovaného dodavatele.

Komise se 31.08.2020 sešla ke svému jednání, aby znovu posoudila a zkontrolovala vložené nabídky na profil
zadavatele.

Pořadí dle vložení na profil zadavatele:

Pořadové
číslo dle Obchodní jméno a IČ účastníka Nabídková cena bez DPH
vložení na
proňi

Sport-Technik Bohemia s.r.o. 8.956.752,50 KČ
l. IČ 49618555

2, A SPORT PRODUKT s.r.o. 8.999.759,50 KčIČ 45315868

3. SWIETELSKY stavební s.r.o. 8.773.551,33 KČIČ 48035599

4, VYSSPA Sports Technology s.r.o. 9.055.784,75 KČIČ 27967638
Stavisport, s.r.o. 7.866.158,48 KČ5' IČ 23412370

6. IPS Bohemia s.r.o. 7.486.213,88 KČIČ 06018173

7. TSP Plus s.r.o. 7.887.817,35 KČIČ 05650780

8. pm trávníky s.r.o. 7.386.223,59 KČIČ 29113954

Komise v souladu s § 114 zákona přistoupila k výslednému vyhodnoceni nabídek dle ekonomické výhodnosti na
základě nejnižší ceny bez DPH.

Výsledné pořadí dle stanoveného hodnotícího kritéria:

Pořadové
číslo dle Obchodní jméno a IČ účastníka Nabídková cena bez DPH
vloŽení na
profi]

pm trávníky s.r.o.
l. IČ 29113954 7.386.223,59 Kc

2. IPS Bohemia s.r.o. 7.486.213,88 KČlČ 06018173

3. Stavisport, s.r.o. 7.866.158,48 KČlČ 23412370

4. TSP Plus s.r.o. 7.887.817,35 KčIČ 05650780

l l
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SWIETELSKY stavební s.r.o. 8.773.551,33 KČ5" IČ 48035599

6. Sport-Technik Bohemia s.r.o. 8.956.752,50 KČIČ 49618555
A SPORT PRODUKT s.r.o. 8.999.759,50 Kč7· IČ 45315868

8. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 9.055.784,75 KČIČ 27967638

Po kontrole a posouzení vítězné nabídky, tedy nabídky společnosti pm trávníky s.r.o., hodnotící komise
konstatovala, že posuzovaná nabídka neobsahuje dokumenty, kterými by bylo prokázáno splnční podmínek
stanovených v zadávací dokumentaci. Komise se jednohlasně shodla na doporučeni pro zadavatele vyloučit
účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel tak, učinil a účastníka pm trávníky s.r.o., IČ 29113954
vyloučil z další účasti v zadávacím řízení. Po skončení prvního jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
zadavatel obdržel od účastníka IPS Bohemia s.r.o. dokument, ve kterém se vzdává úČasti v zadávacím řízení
z kapacitních důvodů a vytíženosti. Zadavatel přijal odstoupení účastníka ze zadávacího řízení. Následně obdržel
vzdání se práva na odvolání a podání námitek proti rozhodnuti o vyloučeni účastníka z další účasti v zadávacím
řízení od společnosti pm trávníky s.r.o.

Komise konstatovala, že jednání proběhlo v souladu s právními předpisy a dle podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci dané veřejné zakázky.

Na základě vyloučení účastníka pm trávníky s.r.o. a odstoupení společnosti IPS Bohemia s.r.o. ze zadávacího řízení
provedla komise nové vyhodnocení a následné posouzení nové vítězné nabídky.

Komise v souladu s § 114 zákona přistoupila k výslednému vyhodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
na základě nejnižší ceny bez DPH.

Pořadí dle vložení na profil zadavatele:

Pořadové
číslo dle Obchodní jméno a IČ účastníka Nabídková cena bez DPH
vložení na
proňi

Sport-Technik Bohemia s.r.o. 8.956.752,50 KČ
l, IČ 49618555

2. A SPORT PRODUKT s.r.o. 8.999.759,50 KčlČ 45315868

3. SWIETELSKY stavební s.r.o. 8.773.551,33 KČlČ 48035599

4. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 9.055.784,75 KČlČ 27967638
Stavinsport, s.r.o. 7.866.158,48 KČ5' IČ 24712370

6. IPS Bohemia s.r.o. ODSTOUPILIČ 06018173
TSP Plus s.r.o. 7.887.817,35 KČ7" lČ 05650780

8. pm trávníky s.r.o. VYLOUČENIČ 29113954

:u,
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výsledné pořadí dle stanoveného hodnotícího kritéria:

výsledné Obchodní jméno a lČ účastníka Nabídková cena bez DPH
pořadí

Stavinsport, s.r.o. 7.866.158,48 KČl- IČ 24712370

2. TSP Plus s.r.o. 7.887.817,35 KČIČ 05650780

3. SWIETELSKY stavební s.r.o. 8.773.551,33 KČIČ 48035599

4 Sport-Technik Bohemia s.r.o. 8.956.752,50 KČ' IČ 49618555
A SPORT PRODUKT s.r.o. 8.999.759,50 Kč5' IČ 45315868

6. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 9.055.784,75 KČIČ 27967638

Po kontrole a posouzení
že posuzovaná nabídka
stanovených v
Účastník musel
Po kontrole a

zadávací

předložené vítězné nabídky společnosti Stavinsport, s.r.o. hodnotící komise konstatovala,
neobsahuje kompletní dokumenty, kterými by bylo prokázáno splnění podmínek

dokumentaci. Komise se jednohlasně shodla na vyzvání účastníka k doplnění nabídky.
doplnit svou nabídku obratem.

posouzení předložené nabídky včetně obdrženého
že posuzovaná nabídka obsahuje kompletní dokumenty, kterými
v zadávací dokumentaci. Komise sc jednohlasně shodla na doporučení
s účastníkem Stavinsport, s.r.o.

doplnění hodnotící komise konstatovala,
prokazuje splnění podmínek stanovených
pro zadavatele, a to uzavřít snilouvu o dílo

Komise konstatovala, že jednání proběhlo v souladu s právními předpisy a dle podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci dané veřejné zakázky.

Komise jednohlasně konstatovala, že nejvýhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podal
účastník: Stavinsport, s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 24712370, který nabídl cenu
bez DPH 7.866.158,48 KČ, tj. včetně DPH 9.542.251.76 KČ.

Komise doporučila zadavateli veřejné zakázky, SK SPARTAK Příbram, spolek, uzavřít Smlouvu o dílo
se společností Stavinsport, s.r.o., IČ 24712370.

Všechny společnosti, které se účastnily zadávacího řízení, mají dle § 241 zákona možnost podat námitku proti
rozhodnutí zadavatele.
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Žaneta Vaverková

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Paní Vaverková,

Vladimir Králiček "vkok@seznam.cz"
30. října 2020 8:44
Zaneta Vaverková
SK SPARTAK - UMT a spoluúčast
Zprava_o_posouzeni_a_hodnoceni_nabídek_oprava.pdf

dobrý den, Dole posílám vysvětlení.

m
krásné dny a pohodu v duši

Králíček Vladimír, ing
mobil +420 603 452 390

Dobrý den, pane inženýre,

Částka z Rozhodnutí o poskytnutí dotace se skládá z následujících položek:

· Stavba: 9 542 251,76 KČ včetně DPH
· Organizace ZŘ (Universal Solutions): 48 400 KČ včetně DPH
· Projektová dokumentace: 30 250 KČ včetně DPH

Vámi uváděná částka za stavbu byla v protokolu chybně uvedena (účastník ji na jednom
z dokumentů neuvedl správně a přeneslo se to do protokolů) a protokol se pak opravoval (viz
příloha).

S pozdravem a přáním pěkného dne

David Kubeš

Pane Kubeši,

potřebuji pomoc s vysvětlením, které musím podat na Radnici.

[Strana]
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Sportinvest vysoutěžil za 9 518 051,77

Rozhodnutí MŠMT - celková částka je 9 590 651,76 plus 30 250 za projekt.

V čem je ten rozdíl?

Děkuji

krásné dny a pohodu v duši

Králíček Vladimír, ing

-------- Původní e-mail ----------
Od: Vladimír Králíček <vkok@,seznam.cz>
Komu: Žaneta Vaverková <Zaneta.Vaverkova@pribram.eu>, Dagmar Kesslová
<Dagmar.Kess1ova@,pribram.eu>
Datum: 21. 10. 2020 19:42:08
Předmět: SK SPARTAK - UNIT a spoluúčast

Dobrý den,

zasílám Žádost o poskytnutí zvýšené dotace dotace města Při'bram na realizaci
rekonstrukce UMT na SPARTAKu.

Pakliže by bylo potřeba něco doplnit, prosím, dejte vědět.

Předpokládám, že je reálné, aby to projednala Rada a následně Zastupitelstvo
9.11. na svém zasedání. Jsem připraven přijít osobně na jakékoliv jednání v
této záležitosti!

[Strana]
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Děkujeme moc

PS - je možné takto mailově podat žádost nebo to musím donést osobně a
podepsané? Děkuji

Králíček Vladimír, ing

[Strana]
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,,Rekonstrukce fotbalových hřišť' SK Spartak Příbram"

Zadavatel:
se sídlem:
statutární zástupce:
IČ,

SK SPARTAK Příbram, spolek
Žižkova 694, 261 01 Příbram LI
Ing. Vladimír Králíček, prezident
619048899

Oprava dokumentu
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona Č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Dne 20.04.2020 bylo v souladu s § 53 zákona zahájeno zjednodušené podlimitní řízení zveřejněním výzvy k podání
nabídky podle § 214 zákona na zaregistrovaném profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/proňl/SKSPARTAKPribram.
Současně byla po celou lhůtu pro podání nabídek uveřejněna na profilu zadavatele kompletní zadávací
dokumentace.
Během lhůty pro podání nabídek byly vydány dvě dodatečné informace, které byly také uveřejněny na profilu
zadavatele.

Kritéria pro posouzení a hodnocení nabídek byla stanovena v zadávací dokumentaci. Nabídky musely obsahovat
zákonem stanovené náležitosti a vyhovovat požadavkům zadavatele.
Zadavatel požadoval:
l) prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu:

· základní způsobilosti (§ 74 zákona),
· profesní způsobilosti (§ 77 zákona),
· technické kvalifikace (§ 79 zákona),
- včetně seznamu stavebních prací

Zadavatel stanovil základníni hodnotícím kritériem ekonomickou výhodnost na základě nejnižší ceny bez DPH.
Způsob hodnoceni nabídek byl stanoven v souladu s § 114 zákona.

Zadavatel si vyhradil právo zrušit zadávací řízení, a to v souladu s ustanovením § 127 zákona. Pokud zadavatel
toto právo uplatní, nevznikne zájemcům ani účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Komise pro otevírání, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek byla jmenována statutárním zástupcem, panem
Ing. Vladimírem Králíčkem.

Komise pro otevírání nabídek se sešla dne 20.05.2020 ve 10:00 hodin. Jednalo se o elektronické otevírání podaných
nabídek, pomocí profilu zadavatele.
Na jednání komise se dostavili:

l. člen (jméno, příjmení):
2. člen (jméno, příjmení):
3. člen (jméno, příjmení):
4. člen (jméno, příjmení):
5. člen (jméno, příjmení):

Ing. Vladimír Králíček
Miroslav Bodnár
Gabriela Vacíková
Jana Hrnečková
Jana Marešová

Všichni členové komise byli poučeni o své povinnosti zachovávat mlčenlivost o včcech, o nichž se dozvčdí
v souvislosti s výkonem své fiankce.
Na základě většinového hlasování si komise zvolila předsedu a místopředsedu.

Předseda komise:
Místopředseda komise:

Ing. Vladimír Králíček
Miroslav Bodnár
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Komise po uplynuti lhůty pro podání nabídek pomocí profilu zadavatele otevřela a zpřístupnila celkem 8 nabídek,
viz tabulka níže. Všechny nabídky byly vloženy v řádném terminu na výše uvedený profil zadavatele. Po skončení
lhůty pro podání nabídek nebyla na udanou adresu profilu zadavatele vložena žádná nabídka.

Přehled vložených nabídek

Pořadové
číslo dle Obchodní jméno a IČ účastníka časový údaj o vložení
vložení na nabídky
profil
zadavatele Datum Hodina

Sport-Technik Bohemia s.r.o. 19.05.2020 14:48:50
l. IČ 49618555

A SPORT PRODUKT s.r.o. 19,05.2020 21:49:04
2' IČ 45315868

SWIETELSKY stavební s.r.o. 20.05.2020 09:11:07
3' TČ 48035599

4 VYSSPA Sports Technology s.r.o. 20.05.2020 09:17:29' IČ 27967638

Stavisport, s.r.o. 20.05.2020 11:44:485' IČ 24712370

IPS Bohemia s.r.o. 20.05.2020 12:10:196" IČ 0601 8173

7. TSP Plus s.r.o. 20.05.2020 12:46:50TČ 05650780

8. pm trávníky s.r.o. 20.05.2020 12:55:27IČ 29113954

Žádnému z Členů komise nevznikl důvod podjatosti a všichni podepsali čestné prohlášeni o nepodjatosti.

K otevření nabídek byly potřeba udělit dva souhlasy k odšihování a otevření. Jako první udělil souhlas s otevřením
nabídek zadavatel, tedy statutární zástupce: Miroslav Bodnár a druhý souhlas udělil zástupce zadavatele v řízení:
Gabriela Vacíková, Universal Solutions s.r.o.

U každé nabídky komise zkontrolovala formálni správnost a úplnost, a to:
- zda byla nabídka doručena včas ve stanovené lhůtě
- zda je autentická
- zda s datovou ©řávou obsahující nabídku nebylo před otevřením manipulováno
- zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce

Komise se shodla, že všechny podané a kontrolované nabídky vyhovují požadovaným kritériím a žádná
z nabídek nemusí být vyřazena z dalšího hodnoceni.

Nabídky byly hodnoceny v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Na základě informací zjištěných při otevírání l zpřístupnění jednotlivých nabídek a jejich následné kontrole pro
splnění požadavků na obsah, formální správnost a úplnost se komise jednohlasně shodla, že posouzení splnění
kvalifikace dle podmínek zadávací dokumentace provede jako první u nabídky společnosti pm trávníky s.r.o., která
je v tuto chvíli ekonomicky nejvýhodnější, dle stanoveného hodnotícího kritéria. Následně bylo zadavatelem vydáno
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

n
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Dne 11.06.2020 zadavatel obdržel Námitky proti rozhodnuti zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a proti
úkonům zadavatele v rámci posouzeni nabídek. Zadavatel dne 23.06.2020 vydal Rozhodnutí k námitkám
s vyjádřením, že neshledal důvody pro vyhovění námitek a námitky tímto zamítá.
Dne 03.07.2020 zadavatel obdržel datovou zprávou Návrh na zahájení řízeni o přezkoumání úkonů zadavatele
veřejné zakázky ,,Rekonstrukce fotbalových hřišt' SK Spartak Příbram" které bylo Uřadu pro ochranu hospodářské
soutěže doručeno tentýž den, tedy 03.07.2020 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dne 19.08.2020 vydal Rozhodnutí č.j.: ÚOHS 25693/2020/531/MKe, kterým
se ukládá zákaz uzavřít smlouvu na danou veřejnou zakázku a dne 21.08.2020 vydal Rozhodnutí č.j.: ÚOHS-
26064/2020/531/VNe, kterým zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele pm trávníky s.r.o., IČ 29113954
a oznámeni zadavatele o výběru jmenovaného dodavatele.

Komise se 31.08.2020 sešla ke svému jednání, aby znovu posoudila a Zkontrolovala vložené nabídky na profil
zadavatele.

Pořadí dle vložení na profil zadavatele:

Pořadové
číslo dle Obchodní jméno a IČ účastníka Nabídková cena bez DPH
vložení na
proňi

Sport-Technik Bohemia s.r.o. 8.956.752,50 KČ
l. IČ 49618555

2, A SPORT PRODUKT s.r.o. 8.999.759,50 KčIČ 45315868

3. SWIETELSKY stavební s.r.o. 8.773.551,33 KČIČ 48035599

4. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 9.055.784,75 KČIČ 27967638
Stavisport, s.r.o. 7.886.158,48 KČ5' IČ 23412370

6, IPS Bohemia s.r.o. 7.486.213,88 KČIČ 06018173
TSP Plus s.r.o. 7.887.817,35 KČ7' lČ 05650780

8, pm trávníky s.r.o. 7.386.223,59 KČIČ 29113954

Komise v souladu s § 114 zákona přistoupila k výslednému vyhodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti na
základČ nejnižší ceny bez DPH.

VYsledné pořadí dle stanoveného hodnotícího kritéria:

Pořadové
číslo dle Obchodní jméno a IČ účastníka Nabídková cena bez DPH
vložení na
proňi

pm trávníky s.r.o. 7.386.223,59 KČ
l. IČ 29113954

IPS Bohemia s.r.o. 7.486.213,88 KČ2' lČ 06018173

Stavisport, s.r.o. 7.886.158,48 KČ3' IČ 23412370

4, TSP Plus s.r.o. 7.887.817,35 KČIČ 05650780
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SWIETELSKY stavební s.r.o. 8.773.551,33 KČ5' IČ 48035599

6, Sport-Technik Bohemia s.r.o. 8.956.752,50 KČIČ 49618555
A SPORT PRODUKT s.r.o. 8.999.759,50 Kč7- IČ 45315868

8. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 9.055.784,75 KČIČ 27967638

Po kontrole a posouzení vítězné nabídky, tedy nabídky společnosti pm trávniky s.r.o., hodnoticí komise
konstatovala, že posuzovaná nabídka neobsahuje dokumenty, kterými by bylo prokázáno splnění podmínek
stanovených v zadávací dokumentaci. Komise se jednohlasnč shodla na doporučení pro zadavatele vyloučit
účastníka z další úČasti v zadávacím řízení. Zadavatel tak, učinil a účastníka pm trávníky s.r.o., IČ 29113954
vyloučil z další účasti v zadávacím řízení. Po skončení prvního jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
zadavatel obdržel od účastníka lPS Bohemia s.r.o. dokument, ve kterém se vzdává účasti v zadávacím řízení
z kapacitních důvodů a vytíženosti. Zadavatel přijal odstoupení účastníka ze zadávacího řízení. Následnč obdržel
vzdání se práva na odvolání a podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím
řízení od společnosti pm trávníky s.r.o.

Komise konstatovala, že jednání proběhlo v souladu s právními předpisy a dle podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci dané veřejné zakázky.

Na základě vyloučení účastníka pm trávníky s.r.o. a odstoupení společnosti TPS Bohemia s.r.o. ze zadávacího řízení
provedla komise nové vyhodnocení a následné posouzení nové vítězné nabídky.

Komise v souladu s § 114 zákona přistoupila k výskdnéniu vyhodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
na základě nejnižší ceny bez DPH.

Pořadí dle vloženi na profil zadavatele:

Pořadové
číslo dle Obchodní jméno a IČ účastníka Nabídková cena bez DPH
vložení na
proňi

Sport-Technik Bohemia s.r.o. 8.956.752,50 KČ
l. IČ 49618555

2 A SPORT PRODUKT s.r.o. 8.999.759,50 Kč' IČ 45315868
SWIETELSKY stavební s.r.o. 8.773.551,33 KČ3' IČ 48035599

4. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 9.055.784,75 KČlČ 27967638
Stavinsport, s.r.o. 7.886.158,48 KČ5" IČ 24712370

6. IPS Bohemia s.r.o. ODSTOUPILlČ 06018173
TSP Plus s.r.o. · 7.887.817,35 KČ7' IČ 05650780

8. pm trávníky s.r.o. VYLOUČENIČ 29113954
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Výsledné pořadí dle stanoveného hodnotícího kritéria:

výsledné Obchodní jméno a IČ účastníka Nabídková cena bez DPH
pořadí

Stavinsport, s.r.o. 7.886.158,48 KČl' IČ 24712370

TSP Plus s.r.o. 7.887.817,35 KČ2· IČ 05650780

SWIETELSKY stavební s.r.o. 8.773.551,33 KČ
3° IČ 48035599

4. Sport-Technik Bohemia s.r.o. 8.956.752,50 KČIČ 49618555
A SPORT PRODUKT s.r.o. 8.999.759,50 Kč

5· IČ 45315868

6, VYSSPA Sports Technology s.r.o. 9.055.784,75 KČIČ 27967638

Po kontrole a posouzení předložené vítězné nabídky společnosti Stavinsport, s.r.o. hodnotící komise konstatovala,
že posuzovaná nabídka neobsahuje kompletní dokumenty, kterými by bylo prokázáno splnění podmínek
stanovených v zadávací dokumentaci. Komise se jednohlasně shodla na vyzvání účastníka k doplnění nabídky.
Účastník musel doplnit svou nabídku obratem.
Po kontrole a posouzení předložené nabídky včetně obdrženého doplnění hodnoticí komise konstatovala,
že posuzovaná nabídka obsahuje kompletní dokumenty, kterými prokazuje splnění podmínek stanovených
v zadávací dokumentaci. Komise se jednohlasně shodla na doporučení pro zadavatele, a to uzavřít snikuvu o dílo
s účastníkem Stavinsport, s.r.o.

Kon]ise konstatovala, že jednání proběhlo v souladu s právními předpisy a dle podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci dané veřejné zakázky.

Komise jednohlasně konstatovala, že nejvýhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podal
úČastník: Stavinsport, s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, Vinohrady, lČ 24712370, který nabídl cenu
bez DPH 7.886.158,48 KČ, tj. včetně DPH 9.542.251.76 KČ.

Komise doporučila zadavateli veřejné zakázky, SK SPARTAK Příbram, spolek, uzavřít Smlouvu o dílo
se společností Stavinsport, s.r.o., IČ 24712370.

Všechny společnosti, které se účastnily zadávacího řízeni, mají dle § 241 zákona možnost podat námitku proti
rozhodnutí zadavatele.
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Pí?ek, 31. .2020
Zprávu sepsala Cjábriela Vacíková

l
l

Opraveno dne: 16.09.2020

Příloha:
l) Odborný posudek
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PÉÚSPÉVKU
Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBRAM

A 773/OSMQ020
(ZM 07 10 2019. č. usn. 244/2019/ZM)

NiZe uvedeného dne, měsíce a roku uzavirají:

město Příbram
se sídlem Tyršova i08, 261 01 Příbram l
zastoupené starostou panem Mgr. janem Konvalinkou
Co. 00243132 dič: cz00243132
bankovní spojeni. Česká spořitelna, a.s.

Č ú.: 27-521689309/0800 VS" 8240000266

(dále jen poskytovatel)

a

SK SPARTAK Příbram, spolek
se sídlem bžkova 694, 261 01 Ptlbram íl
zastoupený prezidentem klubu panem Ing. Vladimirem Králíčkem
IČO 61904899 DIČ: CZ61904899
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7394

(dále jen příjemce)

tuto

SMLOUVU O POSKYTNUT| F|NANČN|HO PŔĹSPÉVKU
Z ROZPOČTLJ MĚSTA PŘÍBRAM

l.

Poskytovatel poskytne příjemci finanční příspěvek ve výši 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set
tisic korun českých) určený na spolufinancovánl akce ,,Rekonstrukce fotbalových hřišť SK SPARTAK
Příbram" zahrnujici výměnu umělého povrchu (trávníku Ill Generace) hřiště v majetku spolku na
částech pozemků ve vlastnictvl města parcelní číslo 1138/1 a parcelní číslo 1140/1, oba v katastrálním
území Příbram, a výstavbu hřiště pro nejmenší děti (zastavěná plocha: 885,50 m', hrací plocha: 861,54
m') na části pozemku města parcelní čIslo 1140/1 v katastrálnhn území Příbram, včetně odvodnění a
osvětleni, s terminem dokončení do 31.12.202Q.

íl.

Poskytnuti účelově vymezeného finančního přispěvku je spoluúčasti poskytovatele na financováni v ČI
l uvedené invesbčni akce v podllu ve výši 30% z celkových nákladů akce. výše podilu byla stanovena
poclminkami výzvy V5 Sport, Investice 2020 pro SK a TJ, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT). kterou vyzvalo k předloženi žádosti o dotaci v rámci programu 133530 Podpora materiálně
technické základny, spoRu 2017 až 2024, Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické
záklädny sportu - USC, SK a TJ. Příjemce obdržel ze strany MŠMT Registraci akce a Rozhodnuti o
poskytnuti dotace. Nedllnou součástí předmětného rozhodnuti, které nabylo právní moci oznámením,
jsou Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace, které jsou pro příjemce dotace závazné.
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III.

Y

Peněžní prostředky budou bezhotovostné převedeny na účet příjemce číslo 123-1648900217/0100 do
30 dnů od podpisu této smlouvy

lV.
Příjemce je povinen použit poskytnutý finanční příspěvek pouze pro úhradu nákladů spojených
s realizaci účelu této smlouvy, přičemž k realizaci projektu a profinancováni příspěvku musí dojit do
31.12 2020
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly nakládání s poskytnutými finančními
prostředky, jejich použiti k účelu, který je vymezen touto smlouvou a předložit všechny požadované
podklady, účetní záznamy a jiné doklady.
Pokud se prokážé, Ze příspěvek nebo jeho část nebyl vynaložen na účel dle předmětu této smlouvy, je
příjemce povinen vrátit poskytovateli předmětný finanční příspěvek nebo jeho část.
V případě, Ze se p'ojekt v době plnění této smlouvy z jakýchkoli důvodů neuskutečni, je příjemce
povinen tuto skutečnost poskytovateli oznámit a poskytnutý finanční příspěvek vrátit poskytovateli ve
lhůtě do 30 dnů po doručeni pfsemného oznámeni.
Poskytnuti finančního prispěvku je spojeno s povinností příjemce dodržovat podmínky a pokyn¥ pro
poskytnuti dotace v rámci programu 133D 531 podpora materiálně technické základny sportu - USC,
SK a TJ.

a

V.

Město Příbram potvrzuje, že poskytnuti finančního přlspévku schválilo Zastupitelstvo města Příbram na
svém zasedání dne 07.10.2019 svým usnesením č. 244/2019/ZM

VI.

Právni vztahy touto smlouvou neupravené se řidl právním řádem ČR

Změny a doplňky této smlouvy mohou byt provedeny pouze písemné očisbvzným dodatkem
podepsaným smluvnimí stranami.

Smlouva je vyhotovena ve tľech stejnopisech, z nichZ dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), uveřejněna v reg istru smluv. SMuvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejněni v registru smluv město Příbram, a to
nejpozději do data sjednané Účinnosti smlouvy (popř v zákonné lhůtě, je-li sjednáno datum účinnosti
pozdější)

11. 11. 2020
V Příbrami dn

ng. Vladimir Kŕ ček
prezident

11 -11- ZÔi'9V PHbrami dne ... .

městď Příbram
hQgr. jan Konvalinka

starosta
SK SPARTAK Příbram, spolek
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