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Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost 

uzavřená dle § 10  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších právních předpisů   

 

Obec Tuchoraz 
se sídlem Tuchoraz 99, PSČ: 282 01 
IČ: 00235814 
jejímž jménem jedná Miroslav  Dežo, starosta 
(dále též „poskytovatel příspěvku“) 
A 
 
 FC Tuchoraz 
se sídlem Tuchoraz, PSČ: 28201 
IČ: 18620183 
Jan Hába bytem Štolmířská 443,282 01 Český Brod 
statutární zástupce FC Tuchoraz 
(dále též „příjemce příspěvku“) 
 

Čl. I 
Základní ustanovení 

1. Zastupitelstvo obce  Tuchoraz  na svém zasedání konaném dne 14.12.2015  schválilo rozpočet obce na 
rok 2016, a to usnesením č. 8/2015. V rámci rozpočtu bylo schváleno poskytnutí příspěvku na činnost 
spolků.   

2. FC Tuchoraz je Obec Tuchoraz   připravena  poskytnout příspěvek na jeho činnost ve výši 100.000,- Kč 
(slovy jednostotisíc korun českých).  

3. Příspěvek bude poskytnut na základě písemné žádosti příjemce ze dne 22.1.2016  doručené na 
předepsaném tiskopisu  poskytovateli, a to převodem na účet příjemce, vedený u České spořitelny, a.s., 
pobočka Český Brod , č. účtu 425837359/0800. Žádost schválena dne 25.1.2016. 

4. Tato Smlouva je podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
smlouvou veřejnoprávní. Na poskytnutí příspěvku tedy není podle zákona ani podle této smlouvy, právní 
nárok.    

II. 
Vymezení předmětu a účelu smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,- Kč na činnost Fotbalového klubu 
Tuchoraz na rok 2016 

2. FC  Tuchoraz se zavazuje použít poskytnutý příspěvek  na provozní náklady klubu zejména na úhradu 
energií, cestovních nákladů, nákladů na rozhodčí, praní dresů a materiální zabezpečení (míče, dresy, sítě, 
zdravotnické pomůcky) úhradu za startovné v soutěžích. Použití poskytnutého příspěvku se FC Tuchoraz  
zavazuje uskutečnit v roce 2016, a to v termínu nejpozději do 30.11.2016.  

3. Finanční příspěvek na činnost vymezenou v předchozím odstavci 2. tohoto článku bude poskytovatelem 
bezhotovostně převeden na účet příjemce uvedený v Čl. I. odst. 3. této smlouvy. 



 
III. 

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

1. Příjemce je povinen předat poskytovateli vyúčtování poskytnutého příspěvku, zejména doložit jeho 
využití pro účel stanovený v Čl. II. odst. 2. této smlouvy, a to nejpozději k datu 30.11.2016. 

2. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o změnách své organizační struktury, jakož i o změnách 
ve složení svého statutárního orgánu, či změnách ve složení osob oprávněných jménem příjemce jednat. 

3. V případě, kdy bude osvědčeno, že poskytnutý finanční prostředek byl použit v rozporu s ustanovením 
Čl. II. odst. 2. této smlouvy, je poskytovatel oprávněn požádat o vrácení poskytnutého příspěvku až do 
jeho plné výše na svůj účet vedený u Komerční banky, a.s. č. účtu 4620151/0100.   

4. Smluvní strany činí nesporným právo poskytovatele provést kontrolu použití poskytnutého finančního 
příspěvku v průběhu roku. 

5. V případě přeměny formy, ukončení činnosti, či jeho zrušení, je příjemce poskytnutého příspěvku 
povinen bez zbytečného odkladu :  
       - tuto skutečnost oznámit poskytovateli,   
                   - provést vyúčtování použití poskytnutého příspěvku do   
                                                                    data rozhodné události, 
                                        - vrátit nevyužitou část poskytnutého příspěvku na účet  
                                                                     poskytovatele č. účtu 4620151/0100.  

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v jazyce českém, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom (1) výtisku. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami.    

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné uskutečnit na základě dohody smluvních 
stran, a to výlučně formou písemných dodatků číslovaných v postupné řadě. 

3.  Vztahy mezi smluvními stranami neupravené jednotlivými ustanoveními této smlouvy se řídí 
obecně platnou právní úpravou, obsaženou zejména v občanském zákoníku.  

4. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane zastaralé či neúčinné, zůstávají 
ostatní ujednání platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit její neúčinné či zastaralé 
ustanovení ustanovením novým, účinným, které svým smyslem a obsahem nejlépe odpovídá 
obsahu a smyslu ustanovení původního, zastaralého či neúčinného. 

5.  Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašuji, že představuje jejich svobodnou, pravou a 
vážnou vůli, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či za jinak jednostranně či nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

 
V Tuchorazi  dne: 16.2. 2016 

 

 
 
                Obec Tuchoraz:                  FC Tuchoraz  

 
      ...................................................     ……………...........................  
                    Miroslav Dežo                            Jan  Hába 
                     starosta obce                                                statutární zástupce FC Tuchoraz 
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