
Smlouva o spolupráci a o převodu vlastnictví projektové dokumentace 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 
Smluvní strany: 
 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 639 58 
zastoupené Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou 
(dále také jen „Město“) 
 
a 

 

Trampolíny Litoměřice, z.s. 
sídlo: Šafaříkova 1203/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČ: 467 72 782 
zastoupený Ing. Romanem Stejskalem, předsedou 
zapsaný do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem 
v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 1807 
(dále také jen „Spolek“) 
 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci a o převodu vlastnictví 

projektové dokumentace 
 

Čl. 1 

Preambule 

 
Spolek Trampolíny Litoměřice, z.s. je příjemcem účelové dotace ve výši 299.112,- Kč 
poskytnuté Městem Litoměřice na vypracování projektové dokumentace (dále též „PD“) 
k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod 
Radobýlem v Litoměřicích; stavba bez čp./če na parcele č. 5251/8 v k.ú. Litoměřice (dále jen 
„budoucí sportovní centrum“).  
 
Spolek následně podá projektovou žádost o dotaci v rámci plánovaných dotačních programů 
MŠMT na podporu materiálně technické základny sportovních klubů. Město Litoměřice jako 
vlastník budoucího sportovního centra uzavře se Spolkem smlouvu o dlouhodobém pronájmu 
případně výpůjčce, a to v návaznosti na podmínky stanovené poskytovatelem dotace.  
 
 

Čl. 2 

Projektová dokumentace 

 
V případě že dotace od MŠMT nebude Spolku přidělena a naskytne se možnost získání dotace  
na rekonstrukci budoucího sportovního centra přímo vlastníkem objektu, tedy Městem, např. 
z dotačních programů MMR, RE: START apod. se Spolek zavazuje projektovou dokumentaci 
Městu poskytnout za úplatu, která odpovídá částce uhrazené z vlastních zdrojů Spolku, tedy 
předpokládané částce ve výši 74.778,- Kč (předběžný rozpočet na vypracování PD činí 
373.890,- Kč).  



 
Spolek se zavazuje převést na Město projektovou dokumentaci včetně všech souvisejících 
autorských práv.  
 
Město Litoměřice se zavazuje po provedení rekonstrukce budoucího sportovního centra  
pro zajištění dostatečných a vyhovujících kapacit celoroční činnosti Spolku o užívání těchto 
prostor uzavřít se Spolkem smlouvu o dlouhodobém pronájmu případně výpůjčce.   
 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

 
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných  
a vzestupně číslovaných dodatků. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
 
Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění, potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena po splnění všech 
zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo uzavření této smlouvy svým usnesením  
č. 48/3/2018 ze dne 26. 4. 2018.  
   
Výkonný výbor Trampolíny Litoměřice, z.s. rozhodl podle čl. VI. odst. 3 Stanov o uzavření 
této smlouvy dne 19. 4. 2018. 
 
Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
  
Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku 
mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně 
uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 

 

Čl. 4 

Podpisy smluvních stran 
 
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto 
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich 



pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. Každá smluvní strana potvrzuje autentičnost této smlouvy svým podpisem. 
 
V Litoměřicích dne ……….2018 
 
 
 
 
 
....................................................                                               .................................................... 
    Trampolíny Litoměřice, z.s.                                                             Město Litoměřice 
        Ing. Roman Stejskal                                                                     Mgr. Karel Krejza 
                   předseda                                                                                místostarosta 
 

 

 

 

  

  


