
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu 
uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

v platném znění 

1. Smluvní strany 

Město Telč, nám. Zachariáše Z Hradce 10, 588 56 Telč 
Zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem 
ıč 00286745 

(na straně jedne' -„P0skytovatel přispěvku")

a 

Sportovní klub Telč 

zastoupené Drahoslavem Feitem 
ıč 00566985 
bankovní spojení: číslo účtu 
(na straně druhé - „příjemce příspěvku”) 

2. Účel poskytovaného příspěvku 
Finanční příspěvek poskytovaný Městem Telč je určen na zajištění chodu a provozu fotbalového stadionu 
Masarykova v roce 2016. 
O poskytnutí finančního příspěvku rozhodlo zastupitelstvo města Telče na své 8. schůzi dne 14. 12. 2015 
usnesením UZ 78-7/8/2015. 

3. Výše a splatnost příspěvku 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci příspěvek 'ˇ ' v článku 2. této smlouvy v částce 
300 000 Kč (slovy Tři sta tisíc korun českých) na účet číslo do 20. 2.2016. 

4. Vedlejší Smluvní ujednání 
Příjemce se zavazuje, že poskytnutý finanční příspěvek použije výhradně k účelu a za podmínek uvedených v 
článku 2. této smlouvy. Zároveň bere příjemce na vědomí, že pokud výše uvedené podmínky nebudou 
dodrženy, vyhrazuje si poskytovatel příspěvku příspěvek krátit, případně neposkytnout vůbec. 

Výše uvedené prostředky jsou přiděleny účelově a podléhají finančnímu vypořádání s poskytovatelem. Tyto 
prostředky nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady 
spojené s realizací účelu, pro který byly poskytnuty. 

Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31. 1. následujícího roku závěrečné vyúčtování 
příspěvku, které musí obsahovat doklady o skutečných celkových nákladech realizovaného účelu (kopie 
uhrazených daňových dokladů - kopie faktur, pokladních dokladů atd. - Zálohová faktura se nepovažuje za 
podklad k závěrečnému vyúčtování příspěvku). 

Doklady o skutečných nákladech realizovaného účelu musí obsahovat náležitosti účetního dokladu V souladu s 

ustanovením zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 

Při dokládání vyúčtování fakturami je nutné, aby příjemce současně předložil k nahlédnutí výdajový nebo 
příjmový pokladní doklad, popř. stvrzenku těchto dokladů nebo výpis z bankovního účtu.



Poskytnuty pffspevek je verejnou financnf podporou ve smyslu zak. c. 320/2001 Sb. o financnf kontrole v 
platnem znenf. Pn'jemce souhlasf s provadeni'm kontroly hospodarneho a ucelneho cerpanf poskytnuteho 
prfspevku poverenymi zamestnanci poskytovatele. V ramci vykonu kontrolnf cinnosti je pnjemce v rozsahu 
poskytnuteho prfspevku die vyse citovaneho zakona a ve smyslu vyhlasky 416/2004 Sb. v platnem znenf 
povinen predlozit kontrolnfm organum poskytovatele k nahlednutf originaly vsech ucetm'ch dokladu tykajfcich 
se vyuziti prfspevku.

Poskytovatel je opravnen zverejnit nazev a sfdlo pnjemce, ucel a vysi poskytnuteho prfspevku.

5. Ustanovenf zaverecna
Porusenf jakekoliv povinnosti stanovene touto smlouvou prfjemcem je porusenfm rozpoctove kazne ve smyslu 
§ 22 zak. c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech uzemnfch rozpoctu v platnem znenf.

Zalezitosti touto smlouvou vyslovne neresene se rfdf pravnfm radem Ceske republiky, predevsfm zakonem c. 
89/2012 Sb. obcanskym zakonfkem v platnem znenf a zak. c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech 
uzemnfch rozpoctu v platnem znenf.

Vsechny zmeny a doplnky teto smlouvy musf byt ucineny formou pfsemnych, vzestupne cfslovanych dodatku. 
Pnjemce je povinen bez zbytecneho prodlenf pfsemne informovat poskytovatele o vsech zmenach v udajfch 
uvedenych ve smlouve ohledne jeho osoby a o vsech okolnostech, ktere majf nebo by mohly mft vliv na plnenf 
jeho povinnosti podle teto smlouvy.

Smluvnf strany prohlasujf, ze tato smlouva byla uzavrena podle jejich prave a svobodne vule, na zaklade 
pravdivych udaju a podkladu a na dukaz toho ji nfze uvedeneho dne stvrzujf svymi vlastnorucnfmi podpisy. 
Smlouva nabyva platnosti okamzikem podpisu obou smluvnfch stran.

Smlouva byla sepsana ve 2 vyhotovenfch, z nichz obdrzf kazda ze smluvnfch stran lx a nabyva ucinnosti 
a platnosti okamzikem stvrzenf zastupci smluvnfch stran.

Obecne znenf teto Smlouvy bylo schvaleno na 10. schuzi rady mesta Telce dne 23. 3. 2015 usnesenfm UR 118- 
3/10/2015.

'loAV Telci dne V Telci dne

Pnjemce pnsgf^yovNj KLU8
Masarykova 222, 588 56 Tele 

1C: 005 66 985 

Mgr. Roman Fabes 
starosta mesta Telce

veselat
Textový rámeček
Anonymizováno dle zák. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.                                                                                                                         Veselá




