
Veřejnoprávní smIouva o poskytnutí dotace
z dotaČnÍho programu města Nepomuk ,,Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeŽe,

uzavřená oodle:

r $159 a $160 a $,l64 zákona č. 500/2004 Sb' ,,správni řád,. o
r $10a zákona č' 250/2000 Sb",,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů..o

r $66c a $B5, písm. c) zákonač,12812000 Sb. ,,o obcích.. o

|. Účastníci sm|ouvy

Město Nepomuk, |C 00256986, náměstí A. Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou města Ing
Jiřím Svecern

a

Příjemce dotace - nezisková právnická osoba:
Název: Šachový k|ub Dvorec, z. s.
Zápis ve veřejném rejstříku: Spolkový rejstřik_spis. zn'L7079, vedeno u Krajského soudu v P|zni
Sidlo: Na Vinici l, 375, 335 01 Nepomuk
ldentifikační čislo: 03276856
Statutární zástupce: lng. Petr Čekaiť, předseda výkonného výboru

ll. Preambule

(1) Předmětem léto sm|ouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačniho programu města
Nepomuk pod názvem ,,Podpora vo|nočasových aktivit dětí a m|ádeŽe.,, schvá|eného rozhodnutím
ZastLtpitelstva měsla Nepomuk usnesením číslo USN-Z3.45712017 ze dne 12, 12' 2017 (dá|e dotačni
program).

(2) Příjernce prohlaŠuje, Že podmínky dotačního programu obdrŽel, vzal na vědomí, a Že jsou mu
dokona|e známy. Strany činí podminky dotačního programu záuazné pro právní vztahz této sm|ouvy,

|||. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(1) Bankovní spojcní poskytovatele je:

Banka: Ceská spořitelna a.s., čis|o ŮčIu. 27-725628399/0800

(2) Bankovní spojení příjemce je:

Banka:
(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovatele na
bankovn i úČet příjemce.



|V. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) Poskytovate|poskytnepříjemcidotacivevýŠi:
11 .786,- Kč na projekt ,,Podpora šachových tréninkŮ mládeŽe,,,

(2) Zdrojem krytí prostředků poskytovaných jako dotace je rozpočet města Nepomuk.

V. Uče| a doba dosažení úče|u dotace

(1) Dotace se v sou|adu s c|otačním programem poskytuje pro úče| podpory ce|oročních
voInočasových (sportovnÍch, vzděiávacích, kuIturních aj.) aktivit pro cJěti a mlác|eŽ prostředniotvím
organizovaných skupin, které jsou neziskovými právnickými osobami,

(2) Činnosti, které jsou c,lotacípodporovány, přijemce uskutečnív průběhu kalendářního roku 20,1B.

Vl. Zádost o dotaci

(1) Dotace se poskytuje na písernnou Žádost příjemce, jejíŽvzorje při|ohou dotačnino programu'

|)\ ž^a^^+ ^l.^^h,\L) .ilL|osl' oosanuje zejména tyto údaje:
() název, síd|o, icjentifikační číslo,
() identifikaci osob zastupujícÍch Žadatele s uvedením právnÍho důvodu zastoupení,() poŽadovanou částku,
o přesné určení Úče|u, na který Žadate| choe dotaci pouŽít,
() dobu, v niŽmá býtdosaŽeno úče|u dotace,
() odůvodněníŽádosti,
() seznam příloh Žádosti, které musí býtnejméně v rozsahu stanovenérn dcrtačnínr proqramem.
o den vyhotovení ŽácJosti a podpis osoby zastupující Žaclatele.

Vl|. Podmínky poskytnutí a pouŽití dotace a povinnosti příjernce

(1) Dotace se vyp|ácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovní účet příjemce, uvec]ený v této
smlouvě do 30 dnů po jejím konečném schválení poskytovatelem.

(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká nap|něním poclmínek stanovenýclr v c]otačním prograrnU
a v této sm|ouvě, po posouzení a odsouhlasení poskytovateÍem.

(3) Příjemce je povinen umoŽnit poskytovate|em určenómu zástupci sledovat veškerou činnost, na
jejíŽ podporu se dotace poskytuje' Za ttn úče|em je příjemce povinen umoŽnit zástupci poskytovateie
kdykoli vstoupitdo provozních prostor příjemce, umoŽnit mu účast na kterékoli akci a Činnosti oříienrce



a nahlédnout do vŠech souvisejícich dokladů a materiá|ů, existujicích v jakeko|i podobě. Jinak má
'''..l,',|^.,^t^l ^"A',^ .-]^|.^i ^^^^ól,',|^^t'{PUĎ|\y LU V d LUI iJl d V U U U |.dUI l lt-,pt]JAy Ll IUu t'

(4) Pokud se ukáŽe jakáko|i informace, podk|ad nebo jiná skutečnost uvedená přijemcem v Žádosti

o poskytnuti clotace nebo jiným způsobem sdělená poskytovateli, jako nepravdivá nebo neúplná, nárok

na poskytnutí dotace zaniká', pokud byla dotace jiŽ vyp|acena, vzniká příjemci povinnost ji v celé
vypIacené výŠr bc'z odkladu poskytovateIi vratit.

V|ll' Porrršení rozpočtové kázně

(1) PoruŠenirn rozpočtové kazně je kaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽeni peněŽnich
prostředkŮ poskytnutých jako dotace podle této smlouvy'

\2) Neopravněnýrn pouŽitirn dotace je jeji pouŽiti, kterým by|a poruŠena povintlost stanovena
dotaČnim programenl nebo touto smlouvou anebo neprokáŽe-|i příjemce' jak by|a dotace pouŽita.

Unen] l)OrL]serli rr;zpoČ[r:vé kazrrě 1e den kcly byIa dotace neopravněně pouŽita nebo den jcjiho připsani

'ta tičnI nřirnnrce tt dntar:r. noskvinvané znětně'

(3) ZadrŽenjnr dotace je poruŠeni povinnostijejího vráceníve stanoveném termínu' Dnem poruŠeni

rozpoČtovc kazně 1e den nás|edující po dni, v něrnŽ marně uplynulterm]n stanovený pro vráceni dotace

(4) Pokud přijemce porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za poruŠení rozpočtovó
kázně do rozpočttr poskytovateIe.

{b) Přr neoptávnÓném zadrŽeni dotace odpovidá odvod za poruŠeni rozpoČtové kazně výŠi

lteopravrtérlÓ zadrŽerrých prostředků. Při neoprávněnem pouŽiti dotace odpovidá odvod za poruŠetti

rozpoctove kazně ceIkove výŠr dotace, pokud není v následujícím odstavci stanoveno jinak.

(6) PoruŠení povinnosti příjemce při naplňování ÚčeIu doiace, které je napraviieIné, a kteró
přijemce napravil sárn, nebo ve lhůtě, kterou stanovil poskytovate| ve výzvě k provedeni opatření
k rlaprave se povaŽuje za méně závaŽné poruŠeni rozpočtové kázně. Odvod za toto méně závaŽnÓ
poruŠeni rozpočtove kázně stanoví svýrn rozhodnutirn poskytovate| u rozmezÍ 5% až 100% ce|kové

výŠe dotace"

17) Za prod|erl1 s odvodem za poruŠení rozpočlové kázně je příjemce povinen zap|atit pená|e vc
výŠr 

,1 pronrile z Častky odvodu zakaŽdý den prodleni, nejvýše vŠak do výŠe tohoto odvodu' Penále se
poČitá ocje dnc nasIedujíciho po dni, kdy doŠlo k poruŠení rozpočtové kázně, do dne připsani peněŽních
prostřecJků na Účet poskytovatele. odvod a penále lze uloŽit do 10 let počitaných od 1' |edna roku

rrasIctJujiciho po rOCL), v něrnŽ doŠlo k poruŠení rozpoč[ové kázně

(B) o uIoŽcni odvodu a pená|c rozhodLrje Městský úřad Nepomuk v samostatnó pŮsobnosti. Jeho

roz_hodnuti přezkoumavá v přenesené působnosti Krajský úřad PIzeňského kraje podle zakona

Č^ 12912000 Sb' o krajich.'" Správní orgány přr tom postupuji podle zákona č' 280/2009 Sb ,,daňový
r'ad'' PoskytovateI poskytuje na vyŽádání iníormace ziskané při správě odvodů za poruŠeni rozpoČtove

kazně orgárlu oprávněnemu ke Kontrole tčchto prostředků.

lX. Zveřejňování a ochrana osobnÍch Údajů

(,l) Přijemce bere na vc\dornj a souhlasi s t]m, Že poskytovatel zveřejni| dotačni program na svó

i'rřc.dni desce zpŮsobern unloŽňu1ícím dáIkový přistup,



(2) Příjemce výslovně souhIasí s tím, aby poskytovateI zveřejnil tuto smlouvu i jeji případné
dodatky, jakoŽ ijejí zruŠení a související dokumenty, na své ÚřednÍ desce způsobem umoŽňujicím
dá|kový přistup, ve věstníku právních předpisů kraje a na webových stránkách města. Příjemce
výs|ovně souh|asÍ s tím, aby tak poskytovate|za Ůče|em zachování transparentnosti učinil iv přÍpadě,
Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50.000,-KČ.

(3) Příjemce bere na vědonrí a souhlasi s tím, Že tato sm|ouva včetně jejích dodatků musÍ být take
kaŽdému přístupná na Městském úřadu v Nepomuku.

(4) Příjernce prohlašuje' Že byl dostatečně poučen o rozsahu informací, ktere 1sou pod|e zakona
č' 101/2000 Sb. o ochraně osobních úda1ů.. a přímo pouŽite|ných předprsů Evropske unie, ze
zveřejňováni vyloučeny. Takto poučen příjemce proh|aŠuje Že výslovně SoUh|así se zveřejněrrim svých
osobních (identifikačních) údajů uvedených v Žádosti o dotaci, Údajů o výŠi poskytnuté dotace, ce|ého
znění této sm|ouvy ijejích dodatků, důvodů, které vedly k neposkytnutí nebo nevyplacení dotace, jakoŽ

i okolnosti poruŠení rozpočtové kázně a jeho následků.

(5) Přijemce rovněŽ potvrzuje, Že byl ve smyslu $11' s12 a $21 zákona č. 101/2000 Sb.

,,o ochraně osobních Údajů'. řádně informován o zpracovánÍ svých osobnich údajů Že tyto údaje
nebudou zpřistupněny či sdě|ovány nepovolaným osobám, nebudou pouŽi1y k jiným neŽ k výše
uvedeným účelům, a Že budou náleŽitě chráněny d|e $13 tohoto zákona. Příjemce výs|ovně prohlaŠu1e,

Že souhlasí s uchováním a zpracováním vŠech svých osobních Ůdajů, které pro ŮČely uzavření této
smiouvy poskytl.

X. Spory

(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhodu1e pocjIe zakona č. 500/2004 sb
,,správní řád. v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje. Proti jeho rozhodnutí ne|ze podat

odvolání ani rozklad; právo na soudní ochranu iím není dotčeno.

X|. Klauzu|e d|e zákona o obcích

(1) Poskytovatel prohIaŠuje, Že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí dotar;e rozhodlo
Zastupite|stvo města Nepomuk ve smyslu $B5, písm. c) zákona č' 12812000 Sb' ,o obcich'svýrn
usnesením ze dne 12, 12,2017, kterýnr pod bodem čislo USN-Z3-45712017 schválilo pravidIa

dotaČniho programU,'Podpora voInočasových aktivit dětí a m|ádeŽe.'' O výŠi dotace rozhodlo
Zastirpitelstvo měsia Nepomuk na svém jednánídne 15. 3. 20,lB, č' jednáníJedNZ3-21/201B

Xl|. obecná a závěrečná ustanovení

(1) Pod|e $165 zákona č.500/2004 Sb. ,spravni řád |ze soulad této sm|ouvy s právnimi předpisy
přezkoumat z moci úřední. Příjemce můŽe dát podnět k provedeni přczkumného řizeni do 30 dnů odc
dne, kdy se o důvodu jcho zahá1eni dozvědě|' K přezkournání smlouvy ]e přísluŠný správni orgán
oprávněný řeŠitspory z této smlouvy.



(2) Podle $166, odst' (1) zákona č' 500/2004 Sb.,,správní řád..|ze tuto sm|ouvu rněnit jen

písernnou dohodou obou smIuvních stran.

(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a účel této sm|ouvy nevy|učuje, pouŽijí se na práva a povinnosti

s;tran také přiměřeně ustanoveni zákona č' 89/2012 Sb,,,občanský zákonik.., s výjimkou ustanovení
o neplatnosti právních jednáni a relativni neúčinnosti, ustanovení o odstoupení od smIouvy

a odstLrpnérn, ustanovení o změně v osobě dluŽníka nebo věřitele, nejde-|i o právní nástupnictví,
irstanovení o postoupeni sm|oLrvy a o poukázce a ustanovení o započtení.

(4) Strany shodně prohlašují, Že tato srnlouva by|a Lrzavřena v dobré víře, podle pravé a svobodné
vŮle sm|uvnich stran. Zádná strana se nebude dovo|ávat nezna|osti nebo tísně při uzavírání této

sr.nlouvy. Strany se přitorn zavazu1i, Že nebudou tvrdit ani up|atňovat opak, coŽ by by|o jednánirt

nepoctivým které nepoŽivá ochrany práva.

2 2 -03- 2018
V l\ClpoÍTluKu 0ne '..

ntěsto Nepom
Ing. Jiří Svec, starosta.

v Neoomuku dne. ..+.../t,..?qf f.

- ír|Jemce:
Sachový k|u[r Dvorec, z. s'

Ing. Petr Cekan, předseda výkonného výboru




