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|. Účastníci smlouvy

PeslytqyqlelLlplaqq
|Vlěsto Nepomuk, Ic 00256986, náměstiA' Něnrejce 63, PSC 335 01, zastoupené starostou města Ing.

Jiřim Svecem

a

Přijemce dotace - nezisková právnická osoba:
Nazev: Ceský rybářský svaz, z. s', místní organizace Nepomuk
Zapis ve veře1nem rejstřÍku: Spolkový rejstřÍk, oddí| L, v|oŽka 43215, vedený Městským soudem v?raze
SÍdio' nám' A Něrnejce 72'335 01 Nepomuk
ldentiíikačni čislo: 491 843,1 B

Statutarni zástupce: Ing. Jaroslav Somolik, předseda

Vladislav Chaloupek, jednatel

ll. Preambule

t1) Předmětenr teto snllouvy je poskytnuti dotace z prostředků dotačniho progran]U města
ltlcpomttk pod názvem Podpora volnočasových aktivit dětí a m|ádeže.., schvá|eného Zastupltelstvem
nlěsta Nepontuk usneseninr číslo USN.Z3.45712017 ze dne,12. 12,2017 (dále dotační program)'

(2) Přijernce prohlaŠuje, Že podminky dotačního programu obdrŽe|, vzal na vědomi, a Že jsou mrr

dokonale znárny' Strany čini podmínky dotačního programu závazné pro právni vztahztéto sm|ouvy

l||. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(1) Bankovrtí spojení poskytovatcle 1e:

Banka. Ceská spořitelna a's', číslo ÚčIu, 27-725628399/a800

(2) Bankovní spojení přÍjemce je:

Banka: 
(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostnim převodem z bankovniho účtu poskytovatele na
bankovní úČet ořiiemce.



|V. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výŠi 9.540,.Kč na projekt,,Rybářský krouŽek Mo
Nepomuk".

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

v. Úeel a doba dosažení účelu dotace

(1) Dotace se v sou|adu s dotačním programem poskytuje pro Účel podpory celoročníc;h

voInočasových (sportovních, vzdě|ávacích, ku|turnich aj.) aktivit pro děti a ntládeŽ prostřednictvím

organizovaných skupin, které jsou neziskovými právnickými osobami.

(2) Cinnosti, které jsou dotací podporovány, příjemce uskutečnív průběhu ka|endářního roku 201B.

Vl. Žádost o dotaci

(1) Dotace se poskyluje na písemnou Žádost příjemce, 1ejiŽvzor je pří|ohou cjotačního progr3p11u'

(2) Zádostobsahuje zejména tyto Údaje:

o název, síd|o, identifikační číslo,
() identifikaci osob zastupujicich Žadate|e s uÝedením právního důvodu zastoupení,
() poŽadovanou částku,
() přesné určení účelu, na který Žadate| chce dotaci pouŽit,

() dobu, v níŽ má býtdosaŽeno ÚčeIu dotace,
() ocjůvodnění Žádosti,
() SeZnam pří|oh Žádosti, které musí býtnejnréně v rozsahu stanoveném clotačním programern,

o den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující Žadate|e.

V|l' Podmínky poskytnutí a pouŽití dotace a povinnosti příjemce

(1) Dotace se vyp|ácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovní Účet příjemce, uvedený v této

sm|ouvě do 30 dnů po jejím konečném schválení poskytovatelem.

(2) Nárok na poskytnutí cjotace vzniká napIněnim podmínek stanovenýoh v dotačním programL|

a v této sm|ouvě, po posouzení a odsouh|asení poskytovate|em'

(3) Příjemce je povinen umoŽnit poskytovatelem určenému zástupci s|edovat veŠkerou činnost, na

jejíŽ podporu se dotace posky|uje. Za lim Úče|em je příjemce povinen umoŽnit zástupci poskytovatele

kdykoli vstoupit do provoznich prostor příjemce, umoŽnit mu Účast na kterékoli akci a činnostt přÍjernce

a nah|édnout do vŠech souvisejících dok|adů a materiálů, existujících v jakéko|i podobě. Jinak má

poskytovateI právo dotaci neposkytnout.



(4) Pokud se ukaŽe jakákoli iníormace' podk|ad nebo jiná skutečnost uvedená přijemcem v Žádosti

o poskytnutí dotace nebo jiným zpŮsobem sdělená poskytovateli, jako nepravdivá nebo neÚp|ná. rtárok

rlar poskytnuti dotace zaniká', pokud byla dotace jiŽ vyplacena, vzniká přijemci povinnost ji v oelé

vypIacené výŠi bez odkIadu poskytovateli vrátlt,

V|l|. Porušení rozpočtové kázně

(1) PoruŠe.nim rozpoČtove kázné je kaŽde neoprávněné porrŽiti nebo zadrženi perlěŽnÍclr

prostředků poskytnuiých jako dotace podle této sm|ouvy'

(2) Necpravněrrýnr pouŽitim dolace je jeji pouŽiti, kterým by|a porLrŠena povinnost stanovená
dotaČnim programern nebo touto smlouvou, artebo neprokáŽe-|i příjemce, jak byla dotace pouŽita.

Dnem porušerti rozpočlové kázrrě je den, kdy by|a dotace neoprávněně poLtŽita nebo den jejího připsani
n:l 'tčpt nříipmnp rr dniace noskvIované znětně'

(3) 7.adrŽenirrl dotace je poruŠeni povinnostijejího vrácení ve stanoveném termínu Dnem poruŠení

rozpočlové kázně je rjen nás|edující podni, v němŽ marně up|ynuI termín stanovený pro vráceni dotace

(4) Pokuc,l přijemce poruŠil rozpočtovoLr kazeň, je povinen provést odvod za poruŠení rozpočtové
['azně i]o rozpočtu poskytovatc|e'

(5) Při neoprávněnÓm zadrŽeni dotace odpovidá odvod za portrŠen1 rozpočtové kázně výŠi

ncopravrtěně zadrŽených prosiředků. Při neoprávněném pouŽití dotace odpovidá odvod za porušení
rozpoctové kazně ceIkové výŠi dotace, pokud není v následujícím odstavci stanoveno jinak'

(6) PoruŠeni povinnosti přijemce při naplňování učelu dotace které 1e napravitelné, a ktcré

1lři1r:mce napravil sám nebo ve Ihůtě, kterou stanovi| poskytovatel ve výzvě k provedení opatření
i' ttanravrl se oovažtlie za rnéně záuažné nortlšení rozoočtové kázně, odvod za toto méně závaŽné
poruŠeni rozpoČtové kázně stanovi svým rozhodnutím poskytovate| v rozmezí Sok aŽ 100% celkové
výŠe dotace.

(7) Za prodlení s odvodem za poruŠení rozpočtové kázně je přijemce povinen zap|atit penále vc
výŠi 1 prontile z Částky odvodu z-akaŽdý den procJlc.ni nejvýŠe vŠak do výŠe tohoto odvodu Penále se
poČita odc dne následujiciho po dni' kdy doŠlo k poruŠení rozpočtové kázně, do drle připsání peněŽnicil
prosticdkú na uČcI poskytovatele. odvotl a pc.nále lze uloŽit do 10 lct poČítaných od 1 ledrta roku

rraslcriLljícilto po rocc, v rlěnlŽ doŠ|o k poruŠeni rozpočtové kázně'

(B) o uioŽeni odvodu a penále rozhoduje Městský úřad Nepomuk v samostatné působnosti. Jeho
rnz|tndtr'rji nřnzknrrmárlá tl rlřpnrrqpná nirqnhnncli Kreiqkri r,rřarl Plzpňqkóhn kreip nnd|p zÁkanzv l,/' vr rvuvl rv ur qu

č 129|2000 Sb' ,,o krajích*. Správni orgány při tom postupuji pod|e zákona č.28012009 Sb. ,,daňový
iad . Poskyiova[e| poskytuje na vyŽádáni inÍormace ziskané při správě odvodů za poruŠení rozpoČtové
klrzrte otgártu opravrrcrtému ke kontrole těchto prostředků.

lX. Zveřejňování a ochrana osobních údajů

(1) PřÍjemce bere na vědomi a souhlasi s tím Že poskytovate| zveřejnil dotaČni program na své
uřcdni desce, zpusobern umoŽňujícim dálkový přístup'



(2) Přijemce výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel zveřejnil tuto sm|ouvu i její přÍpadne

dodatky' jakoŽ i jeji zrušení a související dokumenty, na své úřední desce způsobem unroŽňujicím

dálkový přistup, ve věstníku právních předpisů kraje a na webc'vých stránkách města. Přijemce
výslovně souh|así s tím, aby tak poskytova\e|za úče|em zachování transparentnosti učini| iv přípaclě,

Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50.000'-Kč.

(3) Příjemce bere na vědomí a souhIasí s tím, Že tato sm|ouva včetně jejích dodatků musí být take

kaŽdému přístupná na Městsként Úřadu v Nepomuku.

(4) Příjemce proh|aŠuje, Že byl dostatečně poučen o rozsahu informacÍ' které jsou podle zákona
č. 101/2000 Sb. ,,o ochraně osobních Úda1ů' a přímo pouŽitelných přec1pisŮ Evropske unie, ze
zveřejňování vyloučeny. Takto poučen příjemce proh|aŠuje, Že výs|ovně souh|asi se zveřejněním svých
osobních (identifikačnich) Údajů uvedených v Žádosti o dotaci, Údajů o výŠi poskytnuté dotace, celého
zněni této sm|ouvy ijejích dodatků, dŮvodů' kteró vedly k neposkytnutí nebo nevyp|aceni dotace jakoŽ

i oko|ností poruŠení rozpočtové kázně ajeho nás|edků.

(5) Příjemce rovněŽ potvrzuje, Že by| ve smys|u s11, s,l2 a $21 zákona č' 101/2000 Sb.

,,o ochraně osobních údajů.. řádně informován o zpracování svých osobnich údajů, Že tyto Údajr':

nelrudou zpřístLrpněny či sdě|ovány nepovolaným osobám, nebudou pouŽity k jiným neŽ k výŠc;

uvedeným úče|ům, a Že budou ná|eŽitě chráněny dle $13 tohoto zákona' Přijemce výs|ovně proh|aŠuje,

Že souhlasí s uchováním a zpracováním vŠech svých osobních údajů, které pro účely uzavření této

smlouvy poskytl.

X. Spory

(1) Spory z právnich poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podIe zákorta č. 500/2004 sb

',správní řád.,v přenesené působnosti Krajský úřad P|zeňského kraje. Proti jeho rozhorlnLrtí ne|ze podat

odvo|áni ani rozkIad; právo na soudnÍ ochranu tÍm nenÍ dotčeno'

X|' Klauzu]e dle zákona o obcích

(1) Poskytovatel prohlaŠuje, Že o uzavření teto sm|ouvy a o poskytnutí dotace rr:zhodlo

Zastupitelstvo města Nepomuk ve smys|u $B5, písm. c) zákona č. 12Bl2000 Sb o obcích..svým
usnesením ze dne 12, 12,2017, kterým pod bodem čís|o USN-Z3-45712017 schválilo pravidla

dotačniho programu ,,Podpora volnočasových aktivit dětÍ a mládeŽe... 0 výŠi dotace rozhodlo
Zastupitelstvo města Nepomuk na svém jednánÍdne 15, 3. 201B, č. jecJnání.JedNZ3.21l201B.

Xll. obecná a závěrečná ustanoveni

(1) Podle $165 zákona č.500/2004 Sb.,,správní řácl..|ze sou|ad této smlouvy s právnimi předpisy
přezkoumat z moci úřední. Příjemce můŽe dát podnět k provedení přezkumného řizení do 30 dnů ode

dne, kdy se o důvodu jeho zahájenÍ dozvědě|. K přezkoumání sm|ouvy je přís|uŠný správní org;án

oprávněný řeŠit spory z této sm|ouvy.



(2) Pod|e $166, odst. (1) zákona č.500/2004 Sb.,,správní řád..|ze tuto sm|ouvu měnit jen

plsernnou dohodr:u obou smluvnich stran.

(3) PokLtd to veřejnoprávní povaha a ÚčeI iéto smlouvy nevylučuje, pouŽiji se na práva a povinnostl

stran také přinlěřeně ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb',,občanský zákonik'., s výjimkou ustanovení
o neplatnosti právnich jednání a reIativnÍ neúčinnosti, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a or1stuprrérn, ustanovení o změně v osobě dluŽníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
ustanovení o postoupení sm|ouvy a o poukázce a ustanovení o započtení.

(4) Slrany shodně prohlaŠují, Že tato smlouva by|a uzavřena v dobré viře, podle pravé a svobodné
vůle smluvnich stran. Zádna strana se nebude dovo|ávat neznalosti nebo tísně přr uzavíránÍ této

smloirvy. Strany se přitom zauazují, Že nebudou tvrdit ani up|atňovat opak coŽ by bylo jednáním

rtepoctivýrl, které nepoŽívá ochrany práva.

V Nepomuku dne 2 2 -03- Z01B
V Nepomuku dne
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HrlJemce:
Český rybářský svaz,z' s., rnístní organizace Nepomuk

|''n Inrnn|111 Šnmnlik nřpdqpdell 19, JdlU)lov vwrrvilr\) lrluuJvvu

Nepomuk Vladislav Chaloupek, jednatel
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