
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 
IČ 00286745 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Jihlava, číslo účtu 1466015399/0800 
(na straně jedné – „poskytovatel příspěvku“) 
 
a 
 
Název organizace:  
zastoupené: 
IČ  
bankovní spojení: 
(na straně druhé – „příjemce příspěvku“) 
 
 

2. Účel poskytovaného příspěvku 
Finanční příspěvek poskytovaný Městem Telč je určen na ………………………………………. v roce 2018. 
O poskytnutí finančního příspěvku, na základě návrhu Komise pro sport a volný čas, rozhodla rada města Telče 
na své ….. schůzi dne ……...2018 usnesením ……………………………… 
 
 

3. Výše a splatnost příspěvku 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci příspěvek k účelu vedenému v článku 2. této smlouvy v částce 
………………….. Kč (slovy ………………………… korun českých) do ………………. 2018. 
 
 

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. 
 



Poskytnutý příspěvek je veřejnou finanční podporou ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v 
platném znění. Příjemce souhlasí s prováděním kontroly hospodárného a účelného čerpání poskytnutého 
příspěvku pověřenými zaměstnanci poskytovatele. V rámci výkonu kontrolní činnosti je příjemce v rozsahu 
poskytnutého příspěvku dle výše citovaného zákona a ve smyslu vyhlášky 416/2004 Sb. v platném znění 
povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících 
se využití příspěvku. 
 
Poskytovatel je oprávněn zveřejnit název a sídlo příjemce, účel a výši poskytnutého příspěvku. 
 
 

5. Ustanovení závěrečná 
Porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou příjemcem je porušením rozpočtové kázně ve smyslu 
§ 22 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 
 
Záležitosti touto smlouvou výslovně neřešené se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 
89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění. 
 
Všechny změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 
Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele o všech změnách v údajích 
uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění 
jeho povinností podle této smlouvy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, na základě 
pravdivých údajů a podkladů a na důkaz toho ji níže uvedeného dne stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. 
 
Smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1x a nabývá účinnosti a 
platnosti okamžikem stvrzení zástupci smluvních stran. 
 
Obecné znění této Smlouvy bylo schváleno na 10. schůzi rady města Telče dne 23. 3. 2015 usnesením UR 118-
3/10/2015. 
 
 
 
 
 
 
V Telči dne …………………………………. V Telči dne …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………………… …………………………………………… 
 Příjemce příspěvku Mgr. Roman Fabeš 
  starosta města Telče 
 


