
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku 

mezi následujícími smluvními stranami: 
město Bohumín 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
zastoupené      : Ing. Petrem V í c h o u , starostou města 
zástupce s pověřením k podpisu smluv: Ing. Šárka Drápelová 
IČ : 00297569 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu : 27-1721638359/0800 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
a 
 
FK Bohumín 
Janáčkova 1218 
735 81  Bohumín 
zastoupený  : Lukášem   F l u x o u , předsedou klubu 
IČ : 27034178 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu : 1733617379/0800 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

I. 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí mimořádné účelové finanční dotace nad rámec „Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, ostatním zájmovým a církevním 
organizacím“, a to za účelem podpory sportovní činnosti a rozvoje mládežnického fotbalu.  
   

II. 
Předmět smlouvy 

Poskytovatel poskytne příjemci účelovou finanční dotaci na podporu sportovní činnosti a rozvoje 
mládežnického fotbalu ve výši 500 000 Kč, a to na základě usnesení zastupitelstva města č. 
23.1.e)/3 - rozpočet města na rok 2015 ze dne 8. 12. 2014.  

 
III. 

Platební podmínky 
 
Poskytovatel poukáže předmětnou dotaci na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy ve dvou 
splátkách, každá ve výši 250 000 Kč. První splátka bude poukázána do 14-ti dnů od podpisu této 
smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, druhá splátka pak na základě pokynu příjemce 
ve druhém pololetí kalendářního roku.  
 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce je povinen použít finanční poskytnuté prostředky účelně a výhradně na úhradu nákladů 

uvedených v čl. II. této smlouvy. Z poskytnuté dotace nelze hradit odměny a mzdy činovníků a 
pohoštění. 

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutých finančních prostředků (věcné, 
finanční a účetní). Příjemce je přitom povinen poskytnout náležitou součinnost a na vyžádání 
předložit poskytovateli další potřebné doklady  související  s předmětem této smlouvy a podat o 
nich vysvětlení. 

3. Svěřené finanční prostředky příjemce neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám než těm, 
vůči nimž se stane při úhradě nákladů spojených se sportovní činností uvedené v čl. II. stranou 
povinnou.  

 



4. Příjemce je povinen nejpozději do 15. 12. roku poskytnutí dotace předložit  poskytovateli její 
vyúčtování v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, ostatním zájmovým a církevním 
organizacím.  

5. Nevyužije-li příjemce finanční prostředky uvedené v čl. II. této smlouvy v celkové výši, je povinen 
nevyužité či neoprávněně nabyté finanční prostředky do 14 dnů od předložení vyúčtování (tj. 
nejpozději do 29. 12. roku poskytnutí dotace) vrátit zpět na účet poskytovatele č. 27-
1721638359/0800. 

6. Příjemce předmětné dotace se vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohly 
porušovat normy slušnosti a mravnosti, nebo by mohly snížit důvěru ve veřejnou správu v očích 
veřejnosti. Jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti poskytovatele jako úřadu 
veřejné správy. Dojde-li v tomto směru k porušení tohoto ustanovení, poskytovatel o této 
skutečnosti příjemce vyrozumí a stanoví mu přiměřenou lhůtu, v níž je třeba zjednat nápravu. 
Nebude-li náprava učiněna, je poskytovatel oprávněn dotaci přiměřeně krátit – viz odst. 3. čl. V. 

7. Příjemce je povinen prezentovat a následně aktualizovat údaje o svém subjektu v databázi firem 
webu města, a to prostřednictvím následujících kontaktů: e-mailem na adresu firmy@mubo.cz 
nebo telefonicky na číslo 596 092 202.   

 
V. 

Sankční ujednání 
 

1. Nepředloží-li příjemce vyúčtování poskytnuté mimořádné účelové dotace ve stanoveném termínu, 
bude k této skutečnosti přihlíženo při projednávání následných žádostí o jakékoli dotace. 

2. V případě, že poskytnutá finanční dotace nebo její část nebude použita k účelu uvedenému v čl. II. 
této smlouvy, je příjemce povinen vrátit poskytovateli finanční částku použitou na jiné účely do 10-
ti dnů po doručení písemné výzvy. 

3. V případě, že příjemce uvede poskytovateli mylné informace, které jsou rozhodné pro poskytnutí 
dotace, nebo poruší-li povinnosti stanovené v odst. 6. čl. IV. této smlouvy, je povinen poskytnuté 
finanční prostředky nebo jejich část  poskytovateli vrátit. O výši částky, termínu vrácení, popř. 
dalších sankcích rozhodne zastupitelstvo města. 

 
VI. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemného dodatku. 
3. Smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží příjemce a 1 si ponechá poskytovatel. 
4. Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně platnými právními předpisy. 
 
 
 
 
 
 
                                6. 1. 2015                                                      
V Bohumíně dne ………………….                                        
 
 
 
 
 
 
      Ing. Šárka Drápelová v. r.                                                             Lukáš Fluxa v. r. 
.......………………………………….                                       .....………………………………….. 
              za poskytovatele za příjemce 
 
 
 
 



DODATEK č. 1 
k veřejnoprávní  

Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze dne 6. 1. 2015 
(evidované pod č. 2015-0019)  

 
 
Smluvní strany:  
 
město Bohumín 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
zastoupené      : Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce s pověřením k podpisu smluv: Ing. Šárka Drápelová 
IČ : 00297569 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu : 27-1721638359/0800 
(dále jen „poskytovatel“ na straně jedné) 
a 

Fotbalový klub Bospor Bohumín z.s. 
Janáčkova 1218 
735 81  Bohumín 
zastoupený  : Lukášem Fluxou, předsedou spolku 
IČ : 27034178 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu : 1733617379/0800 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
se vzhledem k nově nastalým skutečnostem (změna výše dotace, změna názvu právnické 
osoby příjemce s ohledem na novou právní úpravu týkající se sdružení – zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a s ohledem na změnu zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) dohodly na změně znění původní 
smlouvy následovně: 
 
 

I. 
 
1) Mění se název příjemce z Fotbalový klub Bohumín (zkráceně FK Bohumín) na Fotbalový 

klub Bospor Bohumín z.s. (změna názvu  zapsána Krajským soudem v Ostravě dne 17. 
června 2015, oddíl L, vložka 7120). 

 

2) V čl. I Účel smlouvy, II. Předmět smlouvy, III. Platební podmínky, IV. Práva a povinnosti 
smluvních stran, V. Sankční ujednání se původní text nahrazuje textem v následujícím 
znění: 

 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí individuální dotace nad rámec Programu poskytování 
dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím s cílem 
podpory sportovní činnosti se zaměřením zejména na rozvoj mládežnické kopané a 
žákovské fotbalové generace v průběhu roku 2015. 

 
 
 
 



 
 

Předmět smlouvy 

Poskytovatel poskytne příjemci pro rok 2015 dotaci na podporu sportovní činnosti se 
zaměřením zejména na rozvoj mládežnické kopané ve výši 900 000 Kč, a to na základě 
usnesení zastupitelstva města č. 23.1.e)/3 - rozpočet města Bohumín na rok 2015 ze dne 8. 
12. 2014 a usnesení č. 47.5./5 ze dne 20. 4. 2015 – rozpočtová opatření města Bohumín na 
rok 2015.  

 
Platební podmínky 

1. Poskytovatel poukáže předmětnou dotaci na účet příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy ve třech splátkách. 

2. První splátka ve výši 250 000 Kč bude poukázána do 14-ti dnů od podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Druhá splátka ve výši 250 000 Kč bude poukázána na základě pokynu příjemce 
počátkem 2. pololetí stávajícího kalendářního roku.   

4. Doplatek dotace ve výši 400 000 Kč bude na účet příjemce poukázán jednorázově na 
základě pokynu příjemce v průběhu 2. pololetí stávajícího kalendářního roku. 

 
Práva a povinnosti smluvních stran 

8. Příjemce je povinen použít finanční poskytnuté prostředky účelně a výhradně na úhradu 
nákladů uvedených v čl. II. této smlouvy. Z poskytnuté dotace nelze hradit odměny a 
mzdy činovníků a pohoštění. 

9. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutých finančních prostředků 
(věcné, finanční a účetní). Příjemce je přitom povinen poskytnout náležitou součinnost a 
na vyžádání předložit poskytovateli další potřebné doklady  související  s předmětem této 
smlouvy a podat o nich vysvětlení. 

3. Obdržené finanční prostředky příjemce neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám 
než těm, vůči nimž se stane při úhradě nákladů spojených se sportovní činností 
uvedenou v čl. II. stranou povinnou. 

4. Příjemce je povinen nejpozději do 15. 12. roku poskytnutí dotace předložit  poskytovateli 
její vyúčtování v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 

5. Příjemce předmětné dotace je rovněž povinen vyhýbat se takovým činnostem, chování a 
jednání, které by mohly porušovat normy slušnosti a mravnosti, nebo by mohly snížit 
důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti. Jedná tak, aby jeho chování přispívalo 
k dobré pověsti poskytovatele jako úřadu veřejné správy. Dojde-li ke zjištění porušení 
tohoto ustanovení, bude příjemce poskytovatelem o této skutečnosti vyrozuměn a bude 
mu stanovena přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. Nebude-li náprava učiněna, je 
poskytovatel oprávněn dotaci přiměřeně krátit – viz čl. V. odst. 4. 

6. Příjemce je povinen neprodleně oznámit poskytovateli každou změnu, která je pro 
splnění smluvního závazku podstatná (např. změnu stanov, názvu, sídla, čísla účtu, 
statutárního orgánu či osob oprávněných jednat jménem právnické osoby včetně 
kontaktních údajů). 

7. Při přeměně právnické osoby je příjemce povinen zajistit přechod práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na 
ukončení smlouvy a provést s poskytovatelem finanční vypořádání. V případě zrušení 
právnické osoby s likvidací je příjemce povinen provést finanční vypořádání ke dni 
likvidace.  

 
 

 

 



Sankční ujednání 

4. Nepředloží-li příjemce vyúčtování poskytnuté dotace ve stanoveném termínu, bude k této 
skutečnosti přihlíženo při projednávání následných žádostí o jakékoli dotace z rozpočtu 
města. 

2. V případě, že poskytnutá finanční dotace nebo její část nebude použita k účelu 
uvedenému v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, je příjemce povinen finanční prostředky 
použité na jiné účely do 14-ti dnů od zjištění této skutečnosti při kontrole vyúčtování (tj. 
nejpozději do 29. 12. roku poskytnutí dotace) vrátit zpět na účet poskytovatele č. 27-
1721638359/0800. 

3. Nevyužije-li příjemce finanční prostředky uvedené v čl. II. této smlouvy v plné výši, je 
povinen nevyužité finanční prostředky do 14 dnů od zjištění této skutečnosti při kontrole 
vyúčtování (tj. nejpozději do 29. 12. roku poskytnutí dotace) vrátit zpět na účet 
poskytovatele č. 27-1721638359/0800. 

4. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV., popřípadě 
jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, považuje se toto jednání 
za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech územních  rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s 
ustanovením § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za 
porušení rozpočtové kázně. 

 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

1. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm.c) zákona o obcích 
zastupitelstvo města usnesením č. 83.2./7 ze dne 14. 9. 2015. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví tohoto dodatku jsou v souladu  
se skutečností v době uzavření smlouvy.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
4. Veřejnoprávní smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemného 

dodatku.  
5. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí. 
6. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna veřejnoprávní smlouvu písemně vypovědět bez 

udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem 
následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se 
má za to, že výpověď byla doručena 5. dnem od jejího odeslání. 

7. Dodatek č. 1 se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

8. Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 
 
 
 
                                  22. 9. 2015 
V Bohumíně dne ……………………....... 
 
 
 
 
 
           Ing. Šárka Drápelová v. r.                                                       Lukáš Fluxa v. r. 
.................................................………....                            .....……………………………………                  
                  za poskytovatele                                                                  za příjemce 


