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

uzavřená pod|e:

r, $159 a $160 a $164 zákona č.500/2004 Sb',,správní řád..o
o $10a zákona č,25012000 Sb' ,,o rozpočtových pravidlech územnÍch rozpočtů'' o

o $66c a $B5, pÍsm' c) zákonač' 12812000 Sb. ,,o obcÍch.. o

l. Učastníci smIouvy

Poskytovatel dotace.
Město Nepomuk, IC 00256986, náměstíA. Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou města Ing.
Jiřim Švecem

a

Přijemce dotace - nezisková právnická osoba:
Název: FotbaIový k|ub Nepomuk z's.
Zápis ve veřejném rejstřiku: Spolkový rejstřík-vedeno u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, v|oŽka2134
Sid|o: NádraŽni 402,335 01 Nepomuk
lrJentlfikaČn Í čislo: 491 B25B7
Statutární zástupce: FrantiŠek Viktora, prezident FK Nepomuk

ll. Preambule

(1) Předmětem této snrlouvy je poskytnuti dotace z prostředků dotačního programu rněsta
Nepomuk pod názvem ,,Podpora vo|nočasových aktivit dětí a m|ádeŽe.,, schváleného rozhodnutím
Zastupitelstva města NepomLrk usnesením čís|o USN-Z3-45712017 ze dne 12, 12.2017 @á|e dotační
program).

(2) Příjemce prohlašuje, Že podminky dotačního programu obdrŽe|, vza| na vědomí, a Že jsou mu
dokona|e známy' Strany činí podmínky dotačního programu závazné pro právní vzIah ztéto sm|ouvy.

ll|. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(1) Bankovni spojení poskytovatele je:

Banka: Ceská spořitelna a.s., čís|o Účtu: 27-725628399/0800

(2) Bankovní spojení příjemce je:

Banka:
(3) Dotace buc1e poskytnLrta bezhotovostnÍm převodem z bankovního účtu poskytovateIe na
bankovní účet příiemce.



IV. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) Poskytovate| poskytne příjemci dotaci v ce|kové výši 46,581,- Kč, z toho'
7,857,- Kč na projekt ,,Podpora aktivit děti _ mladšÍa sÍarši přípravka',,
6,173,. Kč na projekt ,,Podpora aktivit dětÍ _ fotbalová školička,,,
10,663,. Kč na projekt 

',Podpora 
aktivit děti - mladšÍ žáci'',

12.908,. Kč na projekt ,,Podpora aktivit dětí_ staršÍ žáci,,,
8,980,. Kč na projekt ,,Podpora aktivit dětí - dorost'''

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

V. Učel a doba dosažení úče|u dotace

(1) Dotace se v souladu s dotačním programem poskytuje pro ÚčeI podpory ce|oročnich
voInočasových (sportovních, vzdělávacích, kuIturních aj.) aktivit pro děti a m|ádeŽ prostřednictvím
orqanizovaných skupin kleré jsou neziskovými právnickými osobami.

(3) Činnosti, které jsoLr dotací podporovány, příjemce uskutečnív průběhu kalenclářního roku 201B.

V|. Zádost o dotaci

(1) Dotace se poskytuje na písemnou Žádost příjemce, jejiŽvzor je přílohou dotačního progi.É]mU.

(2) Zádost obsahuje zejména tyto Ůdaje:

o název, sÍd|o, identifikaČní Číslo,
() identifikaci osob zastupujících Žadatele s uvedením právního důvodu zastoupení,
() poŽadovanou částku,
() přesné určení účelu, na kteý Žadate| chce dotaci pouŽít,
() dobu, v níŽ má být dosaŽeno účelu dotace,
o odůvodnění Žádosti,
C) seznam pří|oh Žádosti, které musi býtnejméně v rozsahu stanoveném tlotačním programenl,
() den vyhotoveni 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 příjemce, uvedený v teto
sm|ouvě do 30 dnů po jejÍm konečném schválení poskytovatelem.
(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká naplněním podmínek stanovených v dotačním programu
a v této smlouvě, po posouzení a odsouhlasení poskytovate|em.



(3) Přije mce je povinen umoŽnit poskytovatelem určenému zástupci s|edovat veŠkerou činnost na

;c1iŽ podporu se dotace poskytu1e' Za |im účelem je přijemce povinen umoŽnit zástupci poskytovate|e

kdykoIi vstoupit cJo provozních prostor příjemce, urnoŽnit mu Účast na kterékoli akci a činnosti přijemce
a nahlédnout do všecir souvisejicich dokladů a materrá|ů, existujících v jakékoli podobě. Jinak má

1,loskytovalcl právo dt.ltaci neposkytnout'

(4) Pokud se ukaŽc. jakákolt tníormace, podklad nebo jiná skutečnost uvedcná přijemccm v Žádosti
o 1;oskytnulí dotace rrebo jinýrn způsobern sdělená poskytovateli, jako nepravdivá nebo ncÚp|na narok
rla poskyirruti dotace zanika: pokud byla dotace jiŽ vyplacena, vzniká příjemci povinnost ji v celé
vypIaoe.né výŠi bez odk|adu poskytovateli vrátit.

VlIl. Porušení rozpočtové kázně

(1 ) PorLtŠen inl rozpočtové kázně je kaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽeni peneŽn ich
prosiředků poskytnutých 1ako dotace podle této Sm|ouvy.

(2) Neoprávněným pouŽitim dotace je její použiti, kterým byIa poruŠena povinnost stanovená
do|ačnim prograrncín nebo touto smIouvou, anebo neprokáŽe-Ii přijemce, jak byIa c|otacc pouŽita'

Dnern poruŠení rozpočtové kázně je den kdy byla dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejího připsáni
na úČet příjcnlr:e u do1ace poskytované zpětně.

(3) ZadrŽenim dolace je poruŠeni povinnostijejiho vrácení ve stanoveném terminu' Dnem poruŠeni
rr'zr:nÁ|n'táVisznáia dnn náclorlrliíní nn ríni rl němž m:rnÁ rrnItrnrrI termin stanovený pro vráceni dotacev rrvrr14 rrrut rrv uyl)'ru

(4) PoKud přijernce poruŠiI rozpočtovou kázeň je povinen provest odvod za poruŠeni rozpoČtove

kazrtě do rozpoČtu poskytovate|e'

(5) Pii rrrloprávnčrrÓm zadrŽcni dotace odpovÍdá odvod za poruŠeni rozpočtové kázně výŠi
t'eopravnÓrtc zadrzerrých prostředků. Při neoprávněném pouŽití dotace odpovidá odvod za poruŠeni
rozpoČlove kazně cc.Ikove výŠi cjotace, pokud není v následujícím odstavci stanoveno jinak.

(6) PoruŠeni povinnosti přijemce při nap|ňování úČeIu dotace, ktcrc je napravi[eIné, a ktere
přijerlce napraviI sánt, nebo ve lhůtě, kterou stanoviI poskytovatel ve výzvě k provecJení opatřerri
k napravě, se povaŽu1e za rnéně záuaŽné poruŠeni rozpočtové kázně. odvod za toto méně závaŽnó
poruŠe.ni rozpočtove kázně stanoví svým rozhodnutim poskytovatel v rozmc.zi Sok aŽ 100% ceikové
výŠe cjotacc

(7) Za prodIeni s odvodern za poruŠeni rozpočtové kázně je př1jemce povinen zaplatit penále ve
výŠi 1 pronrile z cástky odvodu zakaŽdý den prodleni, nejvýŠe vŠak do výŠe tohoto odvodu. Pena|e sc
poČita ode dnc rráslc.dujiciho po dni, kdy doŠlo k porušeni rozpočtové kázně, do dne připsani peněŽních
prostřcdků na uČet poskytovatele. odvod a pc.nále lze uloŽit do,10 let poČitanych od 1. |cdna roku
naslcdujicihO pO roce v němŽ doŠlo k poruŠeni rozpoČtové kázně

(B) o uloŽeni odvodu a pená|e rozhoduje Městský úřad Nepomuk v samostatné působnosti. Jeho
rozhodnuIi přezkoumává v přenc.sc.né působnosti Krajský úřad PIzeňskeho kraje podIe zákona
Č.12912000 Sb' 'o krajích'' Správní orgány při torn postupuji podle zákona č.28012009 Sb. ,daňový
řad Poskytovatel poskytuje na vyŽádání inÍormace ziskané při správě odvodů za poruŠeni rozpoČtové
kazně orgánu oprávněnénlu ke korrtrole těchto prostředků.



lX. Zveřejňování a ochrana osobních údajů

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

(2) Příjemce výs|ovně souhIasí s tim, aby poskytovatel zveře.jnil tLrto srnIouvu i jeji přÍpadne

dodatky, jakož i její zruŠení a souvisejíci dokumenty, na své úřední desce způsobem umoŽňujícinr
dá|kový přístup, ve věstnÍku právních předpisů kraje a na webových stránkách města. Přijemce
výslovně souh|así s tím, aby tak poskytovate|za úče|em zachování transparenttrosti učini| iv případě,
Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50.000,-Kč.

(3) Příjemce bere na vědomí a souh|así s tím, Že tato smlouva včetně jejích dodatků nrusí být take
kaŽdému přístupná na Městském 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 údajů.. a přímo pouŽite|ných předpisů Evropské unie, ze
zveřejňováni vyloučeny. Takto poučen příjemce prohIaŠuje, Že výs|ovně souhIasí se zveřejněnírn svých
osobních (identifikačních) údajů uvedených v Žádosti o dotaci, údajů o výŠi poskytnuté dotace, ce|ého
zněni této smlouvy ijejích dodatků, důvodů, které vedly k neposkytnutí nebo nevyplaceni rlotace, jakoŽ

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

(5) Příjemce rovněŽ potvrzuje, ,Že by| ve smyslu s,l,l, s1 2 a $21 zákona č. 101/2000 Sb.

,.o ochraně osobnich Úc1ajri.. řác]ně informován o' zpracování svých osobních údajů, Že tyto Údaje

nebudou zpřístupněny či sdě|ovány nepovo|aným osobám, nebudou pouŽity k jiným neŽ k výŠe
uvedenýnr Účelům, a Že budou ná|eŽitě chráněny d|e $13 tohoto zákona. Příjemce výs|ovně proh|ašuje,

Že souhIasí s uchovánÍm a zpracovánim všech svých osobních údajů, které pro úČeIy uzavřeni této

smlouvy poskytl.

X. Spory

(1) Spory zprávních poměrů při poskytnutÍ dotace rozhoduje podle zákona č' 500i2004 Sb.

,,správni řád..v přenesené působnosti Krajský úřad P|zeňského kraje. Protijeho rozhodnutí ne|ze podat

odvolání ani rozklad: orávo na soudní ochranu tím není dotčeno.

XI. Klauzule d|e zákona o obcích

(1) Poskytovatel prohlašuje, Že o uzavření této snt|ouvy a o poskytnuti dotace rozhotJ|o

Zastupite|stvo města Nepomuk ve smys|u $B5, písm. c) zákona č, 12812000 Sb' ,o obcích.,svým
usnesením ze dne 12' 12' 2017, kterým pod bodem číslo USN-Z3-45712017 schválrIo pravrdia

dotačního programu ,'Podpora volnočasových aktivit dětí a m|ádeŽe... o výŠi dotace rozhodIo
Zastupite|stvo města Nepornuk na svém jednánídne 15.3.201B, č, jednání JedNZ3-21 l201B'



Xll. obecná a závěrečná ustanovení

(1) Podle $165 zákona č.500/2004 Sb.,,správní řád., lze sou|ad této smlouvy s právními předpisy
přezkournat z moci úředni. Přijemce můŽe dát podnět k provedení přezkumného řízení do 30 dnů ode
dne, kdy se o clůvodu jeho zahájení dozvědě|' K přezkoumánÍ smlouvy je přís|uŠný správní orgán

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

pisenrnou dohodou obou smluvnich stran.

(3) Pokud to veřejnoprávni povaha a úče| této smlouvy nevy|učuje, pouŽiji se na práva a povinnosti

stran také přiměřeně ustanovenÍ zákona č. 89/2012 Sb.,,občanský zákoník.., s výjimkou ustanovenÍ
o nepIatnosti právnich jednání a re|ativni neÚčinnosti, ustanovení o odstoupenÍ od sm|ouvy

a odstupném, ustanovenÍ o změně v osobě d|uŽnika nebo věřite|e, nejde-|i o právní nástupnictví,
ustanovení o postoupení sm|ouvy a o poukázce a ustanovení o započteni.

(4) Strany shodně proh|aŠují, Že tato sm|ouva by|a uzavřena v dobré víře, pod|e pravé a svobodné
vůle sm|uvnich stran. Žadná strana se nebude dovolávat nezna|osti nebo tisně při uzaviráni této

sntlouvy' Strany se přitom zavazuji, Že nebudou tvrdit ani up|atňovat opak, coŽ by bylo jednáním

nepoctivým, které nepoŽivá ochrany práva.

V Neponruku on. 2 
?. :01:20f V Nepomuku dne

)g : >dl

Fotba
FrantiŠek tora, prezident FK Nepomuk

lglag F iomno.

ý k|ub Nepomuk z.s.




