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l. Účastníci sm|ouvy

Pqlklqyelcldqble:
rnnzrnlaannMěsto Nepomuk, lC 00256986 náměstiA Němejce 63 PSC 335 01, zastoupenÓ starostou města Ing.

Jlnm bvecem

a

Název: Tělocvičná jednota Sokol Nepomuk
Zápis ve veřejném rejstříku: Spo|kový rejstřík-spis. zn' L 28090, vedeno u lVlěstského soudu v?raze
Sidlo U Sokolovny 308, 335 01 Nepomuk
I dentifikačn í čis|o'' 446267 20
Statutárni zástupce: Jan Bohatý, siárosta TJ, Ing. VIastimil Kovář, jednateI TJ

ll. Preambule

(1) Předrnětem této smlouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačního programu města
|'Jepomuk pod názvem,,Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeŽe', schváleného rozhodnutim
Zastupi|elstva města Nepomuk usnesenim čislo USN.Z3-45712017 ze dne 12' 12' 2017 (dá|e dotaČni
program).

(2) Příjemce prohlaŠu1e, Že podmínky dotačnÍho programu obdrŽel, vzaI na vědomí, a Že jsou mu

dokona|e známy Strany činí podm1nky dotačního programu zauazné pro právní vz|ahz této smlouvy

Ill" Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(1) Bankovní spojeni poskytovateIe je:

Banka: Ceská spořitelna a's', čís|o ÚčIu'' 27-725628399/0800

(2) Bankovni spojeni příjemce je:

Banka.  a. s', číslo Účtu,
(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostnim převodem z bankovniho Účtu poskytovatele na
bankovni Účet oříiemce.



|V. Poskytovaná částka dotace a zrjroj krytí

(1) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci v ce|kové uýši 61.177,. Kč, z toho:

14'031,- Kč na projekt ,,Všestrannost 1 - mladší Žactvo,,,

14.031,. Kč na projekt ,,Všestrannosť 2 - sťarší žáctvo,,,

B.420,. Kč na projekt ,'Tenis 1,',

8.420,- lG na projekt ,,Tents 2",

7,857,. Kč na projekt ,,Tenis 3,,,

B.418,. Kč na projekt,,Florbal,,'

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

v. Úeet a dr:ba dosaŽení účeIu dotace

(1) Dotace se v soulaclu s dotačnírn programenl poskytuje pro Účel podpory ce|oročnich

vr:lnočasových (sportovních, vzdě|ávacích, kuIturních aj.) aktivit pro děli a mládeŽ prostřednic;tvim

organizovaných skupin, které jsou neziskovými právnickými osobami.

(2) Činnosti, které jsou dotacípodporovány, příjemce uskutečnív průběhu ka|endářniho roku 201B.

tr

V|. Žádost o dotaci

(1) Dotace se poskytuje na písemnou Žádostpřijenrce, 1ejÍŽvzor 1e pří|ohou dotaČniho prograntI.

(2) Žádostobsahuje zejména tyto údaje:
() náZev, sidlo, identifikačni číslo,
() identifikaci osob zastupujících Žadate|e s uvedením právního clůvodu zastoupení'
() poŽadovanou částku,

o přesné určeni úČelu, na který Žadatol chce dotaci pouŽí[,

() clobu, v niŽrná být dosaŽeno ÚčeIu dotace,
() odůvodnění Žádosti,
() seznanl příloh Žáclosti, které musí býtnejnréně v rozsahu stanoveném dotačním programem,

() den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující Žadate|e.

V|l. Poclmínky poskytnutí a pouŽití dotace a povinnosti příjemce

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

smlouvě do 30 dnů po jejím konečném schvá|eni poskytovate|em.



(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká nap|něním podmínek stanovených v rJotačnínr programu
a v té|o sm|ouvě, po posouzení a odsouhlasení poskytovate|em,

(3) Přijemce je povrnen rirloŽnit poskytovatelem určenemu zástupci s|edovat veŠkerou činnost, na
je1iŽ podporu se dotace poskytuje. Za tim Účelem je přijenrce povinen umoŽnit zástupci poskytovatele
kdykoli vstoupit do provozních prostor příjemce, umoŽnit mu Účast na kteréko|i akci a činnosti přijenrce
a nahlédnout do vŠech souvisejících dokIadů a materiálů, existujícich v jakékoll podobě Jinak má
1;oskytovatel právo dotaci neposkytnout.

(4) PokurJ sc ukáŽc jakakoli inÍormacc podklad nebo jiná skutečnost uvedena přijemcem v Žadosti
o poskytnuti dotace nebo jinýnl způsobem sdělená poskytovateli, jako nepravdivá nebo neúplná, nárok
na poskylnutí dotace zaniká; pokud byla dotace jiŽ vyp|acena, vzniká pří1emci povinnost ji v celé
vypIacené výŠi bez odkladu poskytovateIi vrátit.

V|ll. Porušení rozpočtové kázně

(1) PoruŠením rozpočtové kázně je kaŽdé neoprávněné pouŽiti nebo zadrŽerú peněznich
prostředků poskytnutých jako dotace podle této smlouvy

(2) Neoprávněrrým pouŽitim dotace je 1eji pouŽiti, kterým byla poruŠena povinnost stanovc.ná
dotaČnim progranlern nebo touto smlouvou, anebo neprokáŽe-li příjemce, jak byla dotace pouŽita.
Dnent poruŠeni rozpočtové kazně je den, kdy by|a dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejiho připsani
na ÚČet přijemce u dotace poskytované zpětně.

(3) ZadrŽenim dotace je poruŠenÍ povinnostijejího vrácení ve stanoveném termínu. Dnem poruŠeni
rozpočtové kázně je den nás|edujíci po dni, v němŽ marně uplynuI termín stanovený pro vrácenídotacc'

|4) írokud pří1ernce poruŠil rozpočtovoLt kázeň, je povinen provést odvod za poruŠení rozpočtové
kazně do rozpoČtu poskytovateIe"

(5) Při neoprávněném zadrŽeni dotace odpovídá odvod za poruŠc.ní rozpočtové kázně výŠi
neopravrlěrtě zadrŽených prostředků. Při neoprávněném pouŽití dotace odpovíclá odvod za poruŠeni
rozpoČ|ové kazně cclkove výŠi dotace pokud neni v násIedujicím odstavcr stanoveno jinak.

(6) PoruŠení povinnosti příjemce při naplňování účelu dotace, které je napraviteIné, a které
příjemce napravil siim, nebo ve |hůtě, kterou stanovil poskytovatel ve výzvě k provedeni opatřeni
K naprave, se povaŽLrje za meně závaŽné poruŠení rozpoČtové kázně. Odvod za toto méně závaŽnc
poruŠeni rozpočtové kázně stanovi svým rozhodnutím poskytovateI v rozmezi 5ok aŽ 100% celkovÓ
výŠe dotace"

(7l Za prodleni s or]vodent za poruŠeni rozpočtové kazně je přijemce povincn zap|atit pená|e vc
výŠi 1 promile z částky odvodu zakaŽdý den prodlení, nejvýše však do výŠe tohoto odvodu. Penále se
poČítá ode drre nasledujicího po dni, kdy doš|o k poruŠení rozpočtové kázně, do dne připsáni peněŽnioh
prostředkŮ na účei poskytovatc.|e.0dvod a perlá|e |ze uIoŽit do 10 let poČÍtaných od 1" ledna roku
nas|edujicího pO l.oce, v něnlŽ doŠ|o k poruŠení rozpoČtove kázně

(ir) 0 uIoŽeni odvotlu a perlá|e rozhoduje Městský úřad Nepomuk v samostatné působnosii Jeho
rozhodnutí přezkountává v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kra1e podle zákona

_)



č,129|2000 Sb, 
',o 

krajích,,. Správni orgány při tom postLrpují podle zákona č,28012009 Sb. 'daňový

řácJ.,. Poskytovatel poskytuje na vyŽádáňi iniormace získané při správě odvodů za poruŠeni rozpočtovť:

kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto prostředků.

|X. Zveřejňování a ochrana osobních údajů

(1) Přijemce bere na vědomí a souhlasí s tim, Že poskytovate| zveřejnil dotaČní program na SVe

Úřední desce' způsobe m umoŽňujícím dá|kový přístup'

(2) Příjemce výsIovně souhIasí s tím, aby poskytovatel. zveřejniI tuto smlouvu i 1eji připadne

jo.lotxy, 
1akoŽ ijejí zrušení a souvisejici clokúmenty, na své úřední c'lesce způsobem unroŽňujícint

dalkový přistup, ve věstníku právních předpisů kraje a na webových stránkách města. Příjentce

výslovÁě'souhiasí s tím, aby tak poskytovate| za úče|em zachování transparentnosti uČinil iv připadě,

Žó výŠe poskytované dotace nedosáhne 50.000,-Kč.

(3) Příjemce bere na vědomi a souh|así s tim, Že tato sm|ouva vČetně jeJích doclatků musi býttake

ŘaŽcjému přistupná na Městském Úřadu v NepomukLt'

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

č' 101/2000 Sb. ,,o ochráně osobnÍch úclajů,' a přímo pouŽite|ných předpisů Evropské unie, ze

zveřejňování vy|ouČeny. Takto poučen přijemóe proh|aŠuje, Že výslovně souhIasÍ se zveřejněnim svýr;h

osobnich (identifikaČni|n; uoa1ů uvedenýóh v Žádosti o dotaci, údajů o výŠi poskytnuté dotace, celého

znění této sm|ouvy iiericrr dájatků, důvóoů, které vedly k neposkytnutí nebo nevyplaceni dotace, jakoŽ

i oko|ností poruŠení rozpočtové kázné ajeho nás|edků'

(5) Přijemce rovněŽ potvrzuje, Že byl ve smys|u s1,l,,s,12 a $21 zákona č. 101/2000 Sb.

,,o ochraně osobnÍch uoajů. raoÁe intorňován o žpracování svých osobních Údajů, Že tyto Úcjaje

nebudou zpřistupněny či sdě|ovány nepovo|anýrn osobám, nebudou pouŽity k 1inýnr neŽ k výŠe

uvedeným ůe.tů*, a Íe budou ná|eŽitě chráněny d|e $13 tohoto zákona. Příjemce výsIovně prohlaŠuje

Že souhIasí s uchovánim a zpracovánim vŠecň svýcir osobnich údajů, které pro účely uzavřeni teto

smlouvy poskYtl.

X. Spory

(1) Spory zprávních poměrů při poskytnuii dotace rozhocluje pod|e zákona č. 500/2004 Sb.

,.správní řád.. v přenesene působnosti Krajský úřad P|zeňsl<ého kraje. Proti jeho rozhodnrrti nelze poda[

oc]vo|aní ani rozk|ad; právo na soudní ochranu tim není dotčeno.

X|. K|auzule dle zákona o obcích

(1)PoskytovatelprohlaŠuje,Žeouzavřenítétosmlouvyaoq91ty]n1|idotacerozhodlo
Zastupitelstvo města Nepomuk ve smys|u $B5, pism. c) zákona č' 12Bl2000 Sb.,,o obcich..svýnt

usnesením ze dne 12' 12' 2017, kterým pod bodem čís|o USN.Z3.457/20,17 schvá|i|o pravidla

c1otačního programu ,,Podpora vo|noČaóových aktivit dďí 
, 
a mladeŽe . o výŠi dotace rozhor1|o

Zastupite|stvo města Nepomuk na svém jerlnánídne 15.3.201B, č' jednáni JecJNZl].21l201B.



Xl|. 0becná a závěrečná ustanovení

(1) Pod|e $,165 zákona č 500/2004 Sb.,,správní řad.. lze sou|ad této smlouvy s právními předpisy
pře;z-kounrat z rnoci úředni. Příjc.mce nrůŽe ciát podnět k provedení přezkumného řízení do 30 dnů ode
rlrie' kdy se o dúvodu jeho zalhájení dozvěděl' K přezkoumání smlouvy je přÍs|uŠný správní orgán
opravněný řeŠit spory z této smlouvy.

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

piscmnou dolrodou obou smlLtvnich stran.

(3) Pokt.id to veřejnoprávní povaha a Úče| téb smlouvy nevylučuje, pouŽijí se na práva a povlnnosti
stran také přirněřeně uslanovení zákona Č' 89/2012 Sb,,,obČanský zákoník.., s výjimkoLt ustanoveni
o neplatnosti právních jednání a re|ativni neúčinnosti, ustanoveni o odstoupení od smlouvy
a odstupnétlt ustanoveni o zrněně v osobě dluŽnika ncbo věřiteIe, nejcle-li o právni nástupnictvi,
ustatrovení o postoupení sm|ouvy a o poukázce a ustanovení o započteni'

(.l) Strany shortrlě prohlašuji, Že ta[o smlottva byla uzavřcna v dobró viře, pod|e pravé a svobodné
vů|e smlLrvnícl.r stran' Zádná strana se rrebucJe dovo|ávat neznalosti nebo tísně při uzavírání této

sm|ouvy Strany se přitom zavazu)Í, Že nebudou tvrdit ani Lrp|atňovat opak, coŽ by bylo jednáním

rtepoctivýrn ktere nepoŽivá ochrany práva
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Jan Bohatý,

Tě|ocvičná jednota $okoI Nepomuk
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