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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 000,- Kč Amatérskému fotbalovému klubu
Tišnov, z.s., IČO 48480185 na projekt Modernizace sportovního areálu Ostrovec v
Tišnově;
II.

schvaluje
darovací smlouvu, na jejímž základě poskytne město Tišnov Amatérskému
fotbalovému klubu Tišnov, z.s., IČO 48480185 finanční dar ve výši 2 000 000,- Kč
dle přílohy č. .... zápisu.

Zpracováno dne 05.09.2019
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Rada města Tišnova

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Ing. Nováková
Gabriela
referent

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Mgr. Sebera
Martin, Ph.D.
místostarosta

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 2
000 000,- Kč Amatérského fotbalového klubu Tišnov, z.s., IČO 48480185 na splacení dlužné
částky vzniklé při realizaci projektu Modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově. Dále
je Zastupitelstvu města Tišnova předkládán návrh darovací smlouvy, na jejímž základě
poskytne město Tišnov Amatérskému fotbalovému klubu Tišnov, z.s., IČO 48480185 finanční
dar ve výši 2 000 000,- Kč.

Vyjádření:

Kancelář starosty - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (02.09.2019 15:38)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, projednala žádost o
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 000,- Kč Amatérskému fotbalovému klubu Tišnov,
z.s., IČO 48480185 elektronicky a doporučila Radě města Tišnova schválit poskytnutí daru ve
výši 2 000 000,- Kč.
Rada města Tišnova č. 22/2019 konaná dne 28. 8. 2019 žádost o poskytnutí finančního daru i
návrh Komise sportovní projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 000,- Kč Amatérskému fotbalovému klubu Tišnov,
z.s., IČO 48480185 a dále doporučuje schválit darovací smlouvu, na jejímž základě poskytne
město Tišnov Amatérskému fotbalovému klubu Tišnov, z.s., IČO 48480185 finanční dar ve
výši 2 000 000,- Kč.
Vyjádření Finančního odboru MěÚ Tišnov:
Návrh na financování z rozpočtu města: dar bude vyplacen z § 3419 Ostatní sportovní
činnost; tento paragraf bude navýšen z přebytku hospodaření minulých let.

Amatérský fotbalový klub Tišnov, z. s.
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Žádost o poskytnutí finančního daru

Vzhledem ke skutečnosti, že na projekt Modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově již byla
Vámi v roce 2018 poskytnuta dotace, projekt byl ukončen a v celkové výši, tj.27.025.140,- Kč,
vyúčtován a není tedy dle dotačních pravidel možné na něj žádat mimořádnou dotaci, žádáme Vás
tímto o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000.000 Kč, jako dodatečnou finanční spoluúčast.
Konkrétně jde o financování dlužné částky dle Smlouvy o zápůjčce mezi AFK Tišnov a SPORT
Construction a.s., Altýře 582, 767 01 Kroměříž (dodavatel stavebních prací uvedeného projektu).
Důvodem pro sjednání zápůjčky byla skutečnost, že dotace z Jihomoravského kraje byla schválena a
poskytnuta v nižší než požadované výši. (Žádost na dotaci ve výši 5.400 tis. Kč, tj. 20% celkových
nákladů projektu schváleno pouze 3.243 tis., tj. o 2.157 tis. Kč méně).
Díky zápůjčce jsme byly schopni včas a řádně uhradit veškeré závazky a splnit podmínky dotace a vše
řádně vyúčtovat.
Tato žádost je tedy předkládána výhradně z důvodu obdržení nižší než plánované dotace z Krajského
úřadu Jihomoravského kraje. AFK Tišnov obdržel o 2.157.000 Kč méně, finanční prostředky ve výši
157.000 Kč spolek zajistil z vlastních zdrojů.
Skutečné zdroje financování projektu:

Plánované zdroje financování projektu:

Celkové náklady na akci:

27 025 140 Kč

60%

Dotace MŠMT

16 215 005 Kč

60%

5 400 000 Kč

20%

Dotace.Jihomoravský kraj

3 243 000 Kč

12%

5 000 000 Kč

19%

Dotace Město Tišnov

5 000 000 Kč

19%

411 985 Kč

2%

Zápůjčka

2 000 000 Kč

7%

567 135 Kč

2%

Celkové náklady na akci:

27 026 990 Kč

Dotace MŠMT

16 215 005 Kč

Dotace Jihomoravský kraj
Dotace Město Tišnov
Vlastní zdroje AFK Tišnov

Vlastní zdroje AFK Tišnov

V případě schválení této žádosti, by se finanční spoluúčast Města Tišnov na projektu zvýšila na celkem
7.000.000 Kč (dosud poskytnuto 5.000.000 Kč) a podíl spolufinancování by dosáhl 25,9%.

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.

O spolku AFK Tišnov
Fotbalový klub v Tišnově poskytuje zázemí pro více jak 200 vlastních organizovaných hráčů a podporu
sousedním menším klubům s dalšími více jak 300 organizovanými hráči. Celkem jde o více jak 500 hráčů
z toho přes 350 v mládežnických kategoriích.
Děti a mládež dnes představují 70% všech členů klubu a 84% aktivních hráčů. V průběhu soutěžní
sezóny trénují mládežnické oddíly (předpřípravka, mladší přípravka A/B, starší přípravka A/B, mladší
žáci A/B, starší žáci, dorost) 2-3x týdně, o víkendech se účastní okresních a krajských soutěží. Průměrně
tak děti v klubu tráví 6-8 hodin týdně.

Prohlášení
Prohlašujeme, že nemáme závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Tišnov ani jiným územním
samosprávám, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále
na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není
v prodlení se splácením splátek.
Prohlašujeme, že nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní,
vyrovnávací nebo insolvenční řízení, nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek
majetku úpadce.
Prohlašujeme, že nejsme plátcem daně z přidané hodnoty.
Prohlašujeme, že členská základna je z více než 95 % tvořena členy a hráči s trvalým pobytem v ORP
Tišnov.

předseda spolku

� AFK TIŠNOV, z.s.
Drbalova 274
AA"'K
666 01 Tišnov
išnov
�
\l51im
ICO: 48480185

Radim Buček
člen výboru spolku

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Tišnov
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707
č. účtu: 1425641/0100
jako dárce

2.

Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.
zastoupený Štěpánem Pilným
se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov
IČO: 48480185
č. účtu: 302804514/0600
jako obdarovaný
Čl. II
Prohlášení smluvních stran

1. Dárce se tímto zavazuje darovat obdarovanému finanční dar ve výši 2 000 000,- Kč (slovy
dva miliony korun českých).
2. Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a že jej použije pouze k účelu uvedenému v Čl. III
této darovací smlouvy.
Čl. III
Účel daru
1. Obdarovaný se zavazuje použít dar na splacení dlužné částky vzniklé na základě Smlouvy
o zápůjčce společnosti SPORT Construction a.s., IČO 27752711.
2. Bez zbytečného odkladu poté, co obdarovaný dar použije na účel uvedený v odst. 1 tohoto
článku, nejpozději však do 31. 10. 2019, předá obdarovaný dárci doklady prokazující, že
dar byl použit na účel uvedený v odst. 1 tohoto článku.
3. Neprokáže-li obdarovaný využití daru k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku, ve lhůtě
uvedené v odst. 2 tohoto článku, zavazuje se výše uvedený peněžitý dar vrátit nejpozději do
5 dnů ode dne, kdy bude k jeho vrácení vyzván.
Čl. IV
Platební podmínky
1. Dárce se zavazuje nejpozději do 15 dnů od uzavření této darovací smlouvy převést dar na
účet obdarovaného uvedený v Čl. I smlouvy.
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Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Doložka o platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Tišnova podle ustanovení § 85
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na
svém zasedání konaném dne ……… usnesením č. ……………….
2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a obecně závaznými předpisy.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž
smluvní strany obdrží po jednom z nich.
4. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou formou na základě oboustranně
podepsaného dodatku.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Obě smluvní strany se seznámily se zněním darovací smlouvy a na důkaz souhlasu s jejím
obsahem pod ni připojují své podpisy.

V Tišnově dne ........................ 2019

-------------------------------------------Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

-------------------------------------------------Štěpán Pilný
předseda výboru Amatérského
fotbalového klubu Tišnov, z.s.
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