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SMLOUVA O SPONZORSKÉM PŘÍSPĚVKU  
 
X 
se sídlem X 
IČO: X 
zastoupená X 
(dále jen „Obec“) 
 
a 
 
Charita Kralupy nad Vltavou 
se sídlem Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
IČO: 265 20 800 
zastoupená Barborou Kovářovou, ředitelkou  
číslo bankovního účtu: 51-6442530217/0100, vedeného u Komerční banky, a.s. 
(dále jen „Charita“) 
(Obec a Charita souhrnně dále jen „Smluvní strany“) 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto 
 

SMLOUVU O SPONZORSKÉM PŘÍSPĚVKU 
uzavřená podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Smlouva“) 
 

I. Úvodní ustanovení 

1.1. Charita v zájmu uspokojování potřeb občanů, především za účelem uspokojování potřeby bydlení, má 
záměr vybudovat bytový dům se sociální byty a multifunkčním prostorem umístěného v obci Uhy (dále 
jen „Bytový dům“) přičemž Bytový dům bude realizován na základě předložené vizualizace, která je 
přílohou č. 1 této Smlouvy. 

1.2. Realizaci Bytového domu zajišťuje a financuje Charita, a to za využití finančních prostředků 
z Integrovaného regionálního operačního programu 80. výzvy, přičemž znění pravidel pro využití těchto 
finančních prostředků tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Pravidla IROP“). 

1.3. Obec má zájem přispět na realizaci Bytového domu, a to níže uvedenou finanční částkou, přičemž 
Charita je připravena poskytnout Obci za tuto podporu dostatečné protiplnění dle pravidel této Smlouvy. 

1.4. Obec prohlašuje, že je oprávněna finanční příspěvek dle pravidel této Smlouvy Charitě poskytnout, a 
má k tomu veškerá nezbytná schválení.  

1.5. Charitě byl udělen souhlas Arcibiskupství pražského, na základě kterého je oprávněna tuto Smlouvu 
uzavřít. 

II. Předmět Smlouvy 

2.1. Obec se zavazuje poskytnout Charitě finanční příspěvek ve výši 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun 
českých), a to za účelem realizace Bytového domu (dále jen „Příspěvek“). 

2.2. Příspěvek bude ze strany Obce poskytnut nejpozději do       dní ode dne podpisu této Smlouvy, a to 

na bankovní účet Charity uvedený v záhlaví Smlouvy. 

2.3. Charita je povinna nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne připsání Příspěvku na její účet vystavit 
Obci potvrzení pro daňové účely o poskytnutí Příspěvku. 

 
III. Pravidla přidělování sociálních bytů 

3.1. Charita je oprávněna použít Příspěvek pouze a výlučně na realizaci Bytového domu, jeho vybudování 
a údržbu, a to včetně veškerých souvisejících nákladů. 

3.2. V případě, že Obec poskytne Charitě Příspěvek, zavazuje se Charita zajistit Obci přednostní právo na 
rozhodnutí o přidělení nájmu k 1 sociálnímu bytu v Bytovém domě blíže určeného Charitou (dále 
jen „Byt Obce“), a to při splnění následujících podmínek: 

i) potenciální nájemcem Bytu Obce bude občan Obce dle ustanovení § 16 a § 17 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 

Okomentoval(a): [MV1]: Prosím případně vymazat, 
pokud vizualizace není zatím hotová 

Okomentoval(a): [MV2]: Navrhuji je přiložit, jelikož jsou 
tam uvedeny podmínky pro umístění občanů do bytu 

Okomentoval(a): [MV3]: Předpokládám, že obec bude 
mít poskytnutí příspěvku schválené zastupitelstvem či 
v souladu s jejím rozpočtem. 

Okomentoval(a): [MV4]: Zcela na uvážení stran, jakou 
lhůtu budou chtít sjednat 
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ii) potenciální nájemce Bytu Obce splňuje ke dni návrhu Obce podmínky pro využití sociálního 
bydlení v souladu s platnými právními předpisy a Pravidly IROP; 

iii) Byt Obce bude k okamžiku návrhu Obce neobsazený (dále jen „Návrh“). 

3.3. Charita je povinna vždy před uzavřením nájemní smlouvy k Bytu Obce, zaslat Obci písemné oznámení 
o volném Bytě Obce. Obec je oprávněna na základě obdržení tohoto oznámení zaslat Charitě Návrh, a 
to nejpozději do 3 (tří) pracovních dní po obdržení oznámení. V případě, že Obec v uvedené lhůtě Návrh 
nezašle, je Charita oprávněna Byt Obce přidělit nájemcům dle vlastního uvážení, a to zejména 
s ohledem na Charitou vedený pořadník pro přidělení sociálních bytů.  

3.4. Obec svým podpisem bere na vědomí, že Charita je oprávněna Návrh odmítnout, v případě, že nebudou 
splněny veškeré podmínky uvedené v čl. 3.2. této Smlouvy nebo má pro takové odmítnutí objektivní 
důvod (například s potenciálními nájemci má negativní zkušenosti; apod.) 

3.5. Obec není oprávněna požadovat po Charitě ukončení již pronajatého Bytu Obce pouze z důvodu změny 
nájemce Bytu Obce, nejsou-li pro ukončení účinné nájemní smlouvy dány jiné objektivní důvody.  

 
IV. Práva a povinnost Smluvních stran 

4.1. Obec má právo kontroly užití Příspěvku, zejména seznámit se s jeho vyúčtováním, účetními dokumenty 
a vyčíslením projektu Bytového domu. 

4.2. V případě, že Charita použije poskytnutý Příspěvek na jiný než účel sjednaný v čl. 3.1 této Smlouvy, má 
Obec právo od této Smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

4.3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální součinnost při plnění této Smlouvy. 

4.4. Smluvní strany sjednávají, že veškerá písemná oznámení či návrhy dle této Smlouvy mohou být činěna 
elektronickou formou, a to na následující emailové adresy zřízené za účelem přidělení Bytu Obce: 

i) Kontaktní email Charity:      ; 

ii) Kontaktní email Obce:      . 

 

V. Závěrečná ustanovení 
5.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

5.2. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oběma Smluvními 
stranami. 

5.3. Pokud se některé ustanovení této Smlouvy následně ukáže být neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv 
na platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani na platnost a účinnost této Smlouvy jako 
takové. V takovém případě se Smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné nebo neúčinné ustanovení 
ustanovením platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu Smluvních 
stran. 

5.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze 
Smluvních stran. 

5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si Smlouvu před 
jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na 
důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
Obec: 
 
V ............................. dne .................... 
 
 
……………………………………………………….. 
Obec X 
X, starosta 

Charita: 
 
V ............................. dne .................... 
 
 
……………………………………………………….. 
Charita Kralupy nad Vltavou 
Barbora Kovářová, ředitelka 

 
Příloha č. 1: Projektová vizualizace Bytového domu 
Příloha č. 2: Pravidla pro financování z Integrovaného regionálního operačního programu 

Okomentoval(a): [MV5]: K dohodě mezi stranami 

Okomentoval(a): [MV6]: Pouze pokud je k okamžiku 
uzavření smlouvy již zpracována. 


