
Veřejnoprávní sm|ouva o poskytnutí dotace
z dotačního programu města Nepamuk ,,Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeŽe',

uzavřená oodle:

.r $159 a $160 a $,l64 zákona č.500/2004 Sb',,správní řád,' o

e $10a zákona č.250/2000 Sb.,,o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů..r
e $66c a $B5, písm' c) zákona č" 12Bl2000 Sb.,,o obcich,,r

l. Účastníci sm|ouvy

Poskytovatel dotace:
Město Nepomuk, lC 00256986' náměstÍA' Němejce 63, PSc 335 01, zastoupené starostou města Ing'

Jlrrm bvecem

a

@grasav!1q[o_a$!a:
Název: TJ Slavoj Dvorec, z.s.
Zápis ve veřejnérn rejstříku: Spo|kový rejstřik _ spis' zn. L 300, vedeno u Krajského soudu v P|znr
Sidlo: Průmys|ová 21B, 335 03 Nepomuk
ldentifikačni číslo: 44626495
Sta1trtární zásItrnr:e lno .Joseí.Iiraňek oředsedaw,' eilvr\, y' v\

ll. Preambule

(1) Předrnětem této sm|ouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačního programu města
Nepomuk pod názvem ',Podpora vo|noČasových aktivit děti a mládeŽe , schváleného rozhodnutim
Zastupitelstva města Nepomuk usnesením číslo USN.Z3-457l2a17 ze dne 12' 12' 2017 (dá|e dotačnÍ
pr0gramJ.

|2) Přijemce prohlašuje, Že podminky dotačního programU obdrŽel, vzal na vědomí, a Že jsou mu
dokona|e znárny' Strany činí podmínky dotačniho programu závazné pro právni uztahz této smlouvy'

|||. Bankovní spojení a zpŮsob poskytnutí dotace

(1) Bankovni spojeni poskytovatele je:

Banka: Ceská spořitelna a.s., číslo ÚčIu'' 27-725628399/0800

(2) Bankovni spojenÍ přijemce je:

Banka;
Banka.

(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodern z bankovního účtu poskytovatele na
bankovnÍ účet přiiemce"



IV. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) Poskytovate| poskytne příjemci dotaci v celkové výši 21.8B8,. Kč, z toho:

14.031,. Kč na projekt ,,Fotbalová nlládež TJ Slavoj DVOreC,,na úČe
7,857,- Kč na projekt ,,JUD) dětem,,na Účet 

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

V. Učel a doba dosaŽení účelu dotace

(1) Dotace se v souIadu s dotačním programem poskytuje pro učel pocJpory celoročnich
voInočasových (sportovních, vzdě|ávacÍch, kulturnÍch aj.) aktivit pro děti a m|ádeŽ prostřednictvím
organizovaných skupin, které jsou neziskovými právnickými osobami.

(2) Činnosti, které jsou dotacípodporovány, přÍjemce uskutečnÍv průběhu kalendářního roku 201B.

V|. Zádost o dotaci

(1) Dotace se poskytuje na písemnou Žádostpříjemce, 1ejiŽvzorje přílohou dotačního programu.

(2) Žáoost obsahuje ze1ména tyto údaje:
C náZev,síd|o, identifikační číslp,
() identifikaci osob zastupujicích Žadatele s uvedením právního důvodu zastoupeni,
() poŽadovanou částku'
O přesné určeni účelu, na který Žadatel chce dotaci pouŽít,
() dobu, v niŽ má být dosaŽeno Úče|u dotace,
o odůvodnění Žádosti,

o seznam pří|oh Žádosti, které musí být nejméně v rozsahu stanoveném dotaČnim programem'
() den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující Žadate|e.

Vl|. Podmínky poskytnutí a použití dotace a povinnosti příjemce

(1) Dotace se vyp|ácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovní Účet příjemoe, uveciený v tétrl

smlouvě do 30 dnů po jejÍm konečném schválení poskytovatelem.

(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká naplněním podmínek stanovených v dotačnim programu

a v této smlouvě, po posouzenÍ a odsouh|aseni poskytovate|em'

(3) Příjemce je povinen umoŽnit poskytovate|em určenému zástupci sledovat veŠkerou člnnost na

1e1íŽ podporu se dotace poskytuje. Za tÍm Úče|em je příjernce povinen umoŽnit zástLrpci posky|ovatele
kdykoli vstoupit do provozních prostor příjemce, umoŽnit mu účast na kterékoli akci a činnosti pří1emce

a nahlédnout do všech souvisejícÍch dok|adů a materiálů, existujících v jakéko|i pocJobě, Jinak má
poskytovateI právo dotaci neposkytnout.
(4) Pokud se ukáŽe jakáko|i iníormace' podk|ad nebo jiná skutečnost uvedená příjemcr:m v Žádosli
o poskytnutí dotace nebo jiným způsobem sdě|ená poskytovate|i, jako nepravdivá nebo neÚp|ná, nárok

na poskytnutí dotace zaniká; pokud by|a dotace jiŽ vyp|acena, vzniká přÍjemci povinnost ji v ce|é

vyplacené výŠi bez odk|adu poskytovateli vrátit.
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V|l|. Porušení rozpočtové kázně

(. ) PoruŠerrínr rozpoČtové kazně je kaŽdé neoprávněne pouŽiti nebo zadrŽeni penéŽnic|r
pr'ostředků poskytnutých jako dotace pod|e této smlouvy.

(2) Neoprávněrrým pouŽitírn dotace je její pouŽití, kterým byla poruŠena povinnost stanovená
rlotaČnim programeff] nebo touto Sm|ouvou, anebo neprokáŽe-li příjemce, jak by|a dotace pouŽita

Dnem poruŠeni rozpočtove kázně je den, kdy by|a dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejího přlpsáni
rta učet přijentcc. u tlotace poskytované zpětně'

(3) ZadrŽeninr dotace je poruŠeni povinnostijejiho vráceníve stanoveném termínu. Dnem porLlŠeni
rozpočlove kázně je den nilsledLtjicí po dni, v něrnŽ marně uplynuI termín stanovený pro vráceni dotace'

(4) Pokud přijemce poruŠi| rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za poruŠení rozpočtové
kázně do rozpočtLr poskytovatele'

(5) Při ncoprávrrěnént zadrŽeni dotace odpovidá odvod za potuŠeni rozpoČtove kázně výŠi

neopravrlčně zadrŽených prostředků Při neoprávněnÓm porrŽití dotace odpovidá odvod za porttŠcrli
roz:poČtove kázně cr;lkové výŠidotace, pokud není v nás|edujicím odstavci s[anoveno jinak'

(tj) PoruŠerli povinnosti při1emce při naplriování Účelu dotace, kterc 1e napravitelné, a ktere
přijemce napraviI sám, nebo ve lhůtě, kterou stanovil poskytovateI ve výzvě k provedeni opatřeni
k nápravě. se povaŽuje za méně závaŽné poruŠeni rozpočtové kázně' odvod za toto méně závaŽné
porirŠeni rozpoČtové kázně stanoví svým rozhodnutím poskytovate| v rozmezí 50k aŽ 100% celkové
výŠe dotace.

(7) Za prodlt;ni s ocJvodem za poruŠeni rozpočtovÓ kázně je přijemce povinen zap|atit pená|e ve
výŠi 1 pronlile z čás;tky ocjvodu zakaŽdý den prodleni, nejvýše vŠak do výŠe; tohoto odvodu' Penále se

1;oČitá ode dnc rrasIecJujiciiro po dni. kdy cloŠ|o k poruŠerlí rozpoČ[ove kázně do dne přlpsánÍ penÓŽnich
prostředků na úČc.t poskytovatele. odvod a penále lze uloŽit do,10 let počitanýoh od 1' |edna roku
lt:lqIpdrriír^íhn nn rnr'í) \/ nňmž dnč|n k nnrr rčoni rnznrrč'lnrlÁ káznÁvvrrv r\ yvruJwrrr rvaPvwrvvv r\uLrrv.

(B) o uloŽení odvodu a penále rozhoduje Městský úřad Nepomuk v samostatné působnosti. Jeho
rozhodnuti přezkoumává v přenesené působnosti Krajský Úřad Plzeňského kraje podle zákona
Č 129l200a Sb ,,o krajíc|r... Správni orgány při tom postupují podle zákona č' 28012009 Sb ,,dariový
ř"td Poshytovalo| poskytujc rla uyŽádáni informace zÍskane při správě odvodů za poruŠeni rozpoČtove
kázně orqánu oprávněnénlu ke kontrole těchto prostředků.

lX. Zveřejňování a ochrana osobních údajů

(1) Příjemce bere na vědomí a souh|así s tím, Že poskytovate| zveřejnil dotační program na své
úředni desce způsobem LrmoŽriujícím dá|kový přístup.

\2) Přijemcc' výs|ovně souhIasi s tÍm, aby poskytovateI zveřejniI tuto srnIouvu i jeji připacne
dodatky, jakoŽ ije1í zruŠeni a souvisejícl dokurnenty, na Své uředni desce zpŮsobem umoŽňujicirn
daIkový přístup, vc' věstníku pravních předpisů kraje a na webových strankách města' Přijemce
výslovně souhlasi s tirn aby tak poskytovate| za účelem zachováni transparentnosti učinil i v případě.
Že výŠe poskytovane dotace nedosáhne 50.000,-Kč.



(3) Příjemce bere na vědomi a souhIasi s tím' Že tato smlouva včetně jejÍch dodatků musí být také

kaŽdému přistupná na Městském Úřadu v Nepomuku.

(4) Příjenrce proh|ašuje, Že by| dostatečně poučen o rozsahu informaci, které jsou podle zákona

č. 101/2000 Sb' ,,o ochraně osobních Údajů.. a přímo pouŽite|ných předpisů Evropské unie, Ze

zveřejňování vy|oučeny. Takto poučen příjemce prohlaŠuje, Že výs|ovně souhIasí se zveřejněním svých

osobních (identifikačních) údajů uvedených v Žádosti o dotaci, Ůdajů o výŠi poskytnuté dotace, ce|ého

znění této sntlouvy ijejích dodatků, důvodů, které ved|y k neposkytnuti nc;bo nevyp|acení dotace, jakoŽ

i okolnostÍ porušení rozpočtové kázně a jeho nás|edků.

(5) Přijemce rovněŽ potvrzuje, Že by| ve smyslu s11, s12 a $21 zákona č, 101/2000 Sb

',o 
oohraně osobních Ůdajů.. řádně informován o zpracování svých osobních Údajů, Že tyto údaje

nebudou zpřistupněny či sdě|ovány nepovo|aným osobám, nebudou pouŽity k jiným neŽ k výŠe

uvedeným úče|ům, a Že budou ná|eŽitě chráněny d|e $13 to|roio zákona. Příjemce výslovně proh|ašuje,

Že souhIasí s uchováním a zpracováním vŠech svých osobnich Údajů, které pro ÚČe|y uzavřeni tóto

smlouvy poskytl.

X. Spory

(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podIe zákona č. 500/2004 Sb.

,,správní řád..v přenesené působnosti Krajský úřad P|zeňského kraje' Proti jeho rozhodnuti nelze podat

odvo|ání ani rozk|ad; právo na soudní ochranu tím nenídotčeno'

X|. K|auzule dle zákona o obcích

(1) PoskytovateI prohlašuje, Že o uzavření této sm|ouvy a o poskytnuti dotace rozhorllo

Zastupitelstvo města Nepomuk ve smys|u $B5, pÍsm. c) zákona č. 12\l20a0 Sb' ,,o obcich.. svým

Ltsnesenim ze dne 12' 12' 2017, kterým pod bodem čísIo USN.Z3-45712017 schváliIo pravirJla

dotačního programu ,,Podpora volnočasových aktivit dětí a m|ádeŽe,'. o výŠi dotace rozhor1|o

Zastupitelstvo měsla Nepornuk na svém jednánídne 15. 3. 201B, č. jednániJedNZ3.21|2018.

X|l' Obecná a závěrečná ustanovení

(1) Podle $165 zákona č' 500/2004 Sb',,správni řád..|ze sou|ad této sm|oLtvy s právními předpisy

přezkounratz moci úředni. Při1emce můŽe dát podnět k provedení přezkumného řízenÍ do 30 rjnŮ ode:

dne, kdy se o důvodu jeho zahájení dozvěděl. K přezkoumání snllotrvy je přís|uŠný správní orgán

oprávněný řešit spory z této sm|ouvy.

(7) Podle $166, odst. (1) zákona č.500/2004 Sb.,,správni řád..|ze tuto smlouvLl měnit jen

písemnou dohodou obou smIuvních stran.

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

stran také přiměřeně ustanovení zákona č' 8912012 Sb. ,,občanský zákoník,., s vý1imkou ustanovení

o nep|atnosti právních jednání a relativní neúčinnosti, ustanoveni o oclstoupení od sm|ouvy
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a odstupném Ustanovení o změně v osobě dluŽníka nebo věřite|e, nejde-|í o právnÍ nástupnictvÍ,
ustanovení o postoupení smlouvy a o poukázce a ustanovení o zapoČteni'

(4) Strany shodně prohlašují, Že tato sm|ouva by|a uzavřerra v dobré viře, podle pravé a svobodnévÚ|e smluvnich stran. Zádná strana se nebude dovo|ávat nezna|osti nebo iísně při uzavírání tétosmlouvy. Strany se přitom zavazu1í, Že nebudou tvrdit ani up|atňovat opak, coŽ by oy|o jednánírn
nepoclivýnt, které nepoŽívá ochrany práva'

v Nepomuku an*..!.L' .7....L!.!,YV llepomuku cjne.'. ? ?'' 9'3: í0]  

město Nepom
lnq. Jiří Svc'c, starosta

TJ j Dvorec, z.s,
lng' Josef Jiránek, předseda




