
Veřejnoprávní sm|ouva o poskytnutí dotace
z dotačnÍho programu města Nepomuk ,,Podpora volnočasových aktivit dětt a mládeŽe,'
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|. Účastníci sm|ouvy

P0slqloJa@|dq]ďe:
Město Nepomuk, lC 00256986, náměsiiA. Němejce 63, PSC 335 01, zastoupené starostou města Ing

Jiiíirt Svecem

d

|.fjemce dotace - nezisková právnická osoba:
[Jazev: Pionýr, z. s. * Pionýrská skupina Nepomuk
Zapis ve veřejném rejstříku: SpoIkový rejstřÍk spis. zn' L 3B942, vedeno u Městského soudu v Praze
Sidlo: llusova244,335 01 Nepomuk
ldentifjkační čisIo: 49,1 82226
Statutárnízástupce: Ing. VácIav HÓiník' vedoucí pionýrské skupiny

ll, Preambule

(1) Předmětem této sm|ouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačniho programu města
Nepomuk pod názvent ,,Podpora vo|nočasových aktivit dětí a m|ádeŽe', schvá|eného Zastupite]stvem
nrěs[a Nepomuk usnesením čislo USN-Z3-45712017 ze dne 12,12,2017 (dá|e dotačni program)'

(2) Přijemce proh|aŠuje, Že podmínky dotačního programu obdrŽe|, vza| na vědomí, a Že jsou mu

dokona|e známy. Strany činí podmínky dotaČního programu záuazné pro právní vztahz této sm|ouvy'

Il|. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(1) Bankovní spojení poskytovate|e je:

Banka: Ceská spořitelna a.s., číslo Účtu,, 27.725628399/0800

\2) Bankovní spojenÍ příjernce je:

Banka: 
(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovateIe na
bankovní Účet přijemce.



|V. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) Poskytovate| poskytne příjemci dotaci v ce|kové uýši 47.140,. Kč, z toho:

14,031,. Kč na projekt,,Podpora oddÍlu F|Orbal',,

3.367,. Kč na projekt ,,FBC Falcons Nepomuk B,,,

3.930,- Kč na projekt ,,Podpora oddílu Jiskra,,,

9,540,. Kč na projekt ,,Podpora oddtltt Pusík,,,

5.612,- Kč na projekt ,,Podpora oddílu Kt.toflici,,,

10,660,- Kč na projekt ,,Podpora oddílu Babeta''.

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

v. Úeel a doba closaŽení úče|u dotace

(1) Dotace se v souIadu s dotačním programem poskytuje pro účel pocIpory celotoČnich
volnočasových (sportovních, vzdě|ávacích, kLtIturních aj.) aktivit pro clěti a m|ádeŽ prostřednictvínl

organizovaných skupin, které jsou neziskovými právnickými osobami.

(2) Činnosti, které jsou dotacípodporovány, příjemce uskutečnív průběhu kalenclářniho roku 201B

V|. Žádost o dotaci
'_l

(1) Dotace se poskytuje na písemnou Žádost příjemce, jejíŽ vzor je přílohou cJotačního progran']u.

(2) Žádostobsahuje zejména tyto úciaje.
() názeu, sld|o, identifikační číslo,
() identiíikaci osob zastupujících Žadate|e s LrvedenÍm právnÍho cjůvoc|u zastoupe ní,

o poŽadovanou částku,
() přesné určeni účeIu, na který Žadatcl chce dotaci pouŽít,

() dobu, v niŽmá být dosaŽ.eno Úče|u dotace,
() odůvodněni Žádosti,
() seznam pří|oh Žádosti, které musí býtnejméně v rozsahtt stanoveném dol'ačním proqramem,
() den vyhotovení Žáclosti a podpis osoby zastupující Žadate|e'

Vl|. Podmínky poskytnutí a použití clotace a povinnosti příjemce

(1) Dotace se vyplácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovní účet příjemce, uvcdený v této

sm|ouvě c]o 30 dnů po jejím konečném schválení poskytovatelem'

(2) Nárok na poskytnutí rlotace vzniká naplněnim poclmínek stanovených v tjotačnírx programU

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

(3) Příjentce je povinen umoŽnit poskytovate|em určenému zástupci s|edovat veškerou činnost, na

je1iŽ podporu se dotace poskytuje. Za tin Účelem je přijemce povinen umoŽnit zástupci poskytovatelr:

kdyko|i vstoupit do provozních prostor příjemce, umoŽnit mu účast na kterékoli akci a činnosti přijemcr:



a nahlédnout do vŠech souvisejicích dok|adů a materiá|ů, existujícich v jakékoli podobě Jinak má
nnqktlIrltl:rtcl nrárln dnt:lni rranncktlInnt tt

(4) Pokud se ukáŽe jakákoli informace, podklad nebo jiná skutečnost uvedená příjenrcern v Žádosti
o poskytnuti dotace nebo jiným způsobem sdělená poskytovateli, jako nepravdivá nebo neÚp|ná, nárok
na poskytnut] dotace zaniká; pokud by|a dotace jiŽ vyp|acena, vzniká příjemci povinnost ji v celé
vyplacené výŠi bez oc]kIadu poskytovateIi vrátit'

Vlll. Porušení rozpočtové kázně

(1) I)oruŠcrtitrt rozpoČtové kázně jc kaŽ.dÓ neoprávněné pouŽiti rlcbo zadrŽeni perrěŽrricir

prostředkŮ poskytrlutých jako rlotace podle této smlouvy.

\,)) Neoprtivrlénýrn pouŽitirn rlotace je jeji pouŽití, kterým byIa poruŠena povinnost stanovena
ilotaČnim prograrner.n nebo touto smlouvou, anebo neprokáŽe.|i přijernce, jak byla dotace pouŽita.

Drtem poruŠení rozpočtové kázně je den, kdy byla dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejiho připsanÍ

na úČet přijentce u dotace poskytované zpětně.

'3) ZadrŽeninr cjotace je poruŠeni povinnosti jejiho vráceni ve stanovenern terminu. Dnern poruŠeni
roz-počtové kazně je den nasledujicí po dni, v němŽ marně up|ynul termín sianovený pro vráceni dotace

(4) Pokurj přijemce poruŠi| rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za poruŠení rozpočtové
l'azně clo rozpoČ[Lt poskytovatelo'

(5) Při neoprávněnem zadrŽent dotace odpovidá odvod za poruŠeni rozpočtové kázně vyŠi

rrcopravrlcné zadržených prostředků' Při neoprávněnem pouŽití dotace odpovidá odvod za poruŠcni
rozpoČtové kazně celkove výŠidotace. pokud neni v nás|edujicím odstavci stanoveno jinak'

(6) PoruŠcttt povirtnostt přijc'mce přl nap|ňováni účeIu dotace, které je napraviteIné, a ktere
přijemce napraviI sanl, nebo ve lhůtě, ktc.rou stanovil poskytovatel ve výzvě k provedeni opatřeni
k napravě, se povaŽLtje za méně záuaŽné poruŠení rozpoČtové kázně odvod za toto méně závaŽné
poruŠení rozprrČtr:vé kázně stanovi svýnt rozhodnutim poskytovateI v rozmezi 50/o aŽ,100% ceIkové
výŠe dotace

(.7) Za prodlení s odvoc]em za poruŠeni rozpočtové kázně je přijemce povinen zap|atit penále ve

výŠi 1 pronli|c z Částky odvoclu zakaŽdý dcn prod|eni, nejvýŠe vŠak do výŠe tohoto odvodu. Pená|e se
poČita ocje dne naslodujiciho po dni, kdy doŠlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽnich
prostředků na učet poskytovate|e odvod a penále lze u|oŽrt do 10 |et počítaných od 1. ledna roku

nas|er1ujicího po roce], v němŽ doŠ|o k poruŠeni rozpočtové kázně'

({Jt o uIoŽcrri odvodu a perrá|e rozhoduje Městský úřad Nepomuk v sarnostatné působnosti Jcho
ozhorlnuIi přezkoLtmava v přenc.sené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje podIe zákona
Č 12912000 Sb. o krajich..' Správní orgány při tom postupuji pod|e zákona č' 280l2a09 Sb. daňový
iiltJ. Poskytovalel poskytuje na vyŽádání inÍormace získané při správě odvodŮ za poruŠení rozpočtovc
(eznu c.,'rgartu opravněnému ke kontrole těchto prostředků.



|X. Zveřejňování a ochrana osobních údajů

(1) Příjemce bere na vědomÍ a souhlasí s tím, Že poskytovate| zveřejni| dotačni program na své
Úředni desce, způsobem umoŽňujícÍm dálkový přÍstup.

(2) Příjemce výslovně souhIasí s tím, aby poskytovate| zveřejniI tuto smlouvu i její připadne
dodatky, jakoŽ ijejí zruŠeni a souvisejÍcÍ dokumenty, na sVé Úřední desce způsobem unroŽňujicím
dá|kový přístup, ve věstníku právních předpisů kraje a na webových stránkách mesta. Přijemce
výs|ovně souhlasÍ s tím, aby tak poskytovate|za Úče|em zachování transparentnosti učini| iv připadě,
Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50.000,-Kč.

(3) Příjemce bere na vědomí a souh|así s tím, Že tato sm|ouva včetně jejích dodatků musí být take
kaŽdému přístupná na Městském Úřadu v Nepomuku.

(4) Příjemce prohlašuje, Že byl dostatečně poučen o rozsahu informacÍ, které jsou podle zákona
č. 101/2000 Sb. ,,o ochraně osobních údajů.. a přímo pouŽitelných předpisů Evropské unie, ze
zveřejňovánÍ vyloučeny. Takto poučen příjentce prohlaŠuje, Že výslovně souhlasÍ se zveřejněnínr svých
osobních (identifikačnich) Údajů uvedených v Žádosti o dotaci, údajů o výši poskytnuté dotace, celého
znění této sm|ouvy i jejích dodatků, důvodů, které ved|y k neposkytnutí nebo nevyplacení dotace, jakoŽ

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

(5) Příjemce rovněŽ potvrzuje, Že by| ve smys|u s1,1, s12 a $21 zákona č; 101/2000 Sb
,,o ochraně osobních Údajů.. řádně informován o zpracování svých osobních údajů, Že tyto Údaje
nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, nebudou pouŽity k jinýnr neŽ k výŠe
uvedeným rrčelům, a Že budou náleŽitě chráněny d|e $13 tohoto zákona' Příjemce výs|ovně proh|aŠujc
Že souhIasi s uchováním a zpracováním všech svých osobních údajů, které pro úče|y uzavření této
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 rozhoclnutí ne|ze podai
odvolání ani rozklad; právo na soudni ochranu tím není dotčeno.

Xl. Klauzu|e dle zákona o obcích

(1) Poskytovate| proh|aŠuje, Že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí dotace rozhodlo
Zastupite|stvo města Nepomuk ve smyslu $B5, písm' c) zákona č, 12812000 Sb' ,,o obcích.. svýnr
usnesením ze dne 12, 12,2017, kterým pod bodem číslo USN-Z3-457|2017 schvá|i|o pravidla
dotačního programu ,,Podpora volnočasových aktivit dětí a m|ádeŽe.,. o výši dotace rozhodIo
Zastupite|stvo města Nepomuk na svém jednánídne 15. 3. 201B, č. jednání.JedNZ3-2,1/201B.



Xl|. obecná a závěrečná ustanovení

(1) Pod|e $165 zákona č.500i2004 Sb',,správní řád..|ze soulad této smlouvy s právnimi předpisy
piczkoumat z moci úředni. Přijemce nrůŽe dát podnět k provedeni přezkLImného řizení do 30 dnů ode

dne kdy se o důvodu jeho zahájení dozvědě|' K přezkoumání smlouvy je přís|uŠný správní orgán

opravněný řeŠit spory z této srtt|ouvy.

(2) Podle $,166, odst. (1) zakona č. 500/2004 Sb" ,,správní řád,,|ze |uto smlouvu měnit jen

pisemnou dohodott obou srnIuvních stran.

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

stran takó přirněřeně ustanoveni zákona č.8912012 Sb. ,,obÓanský zákoník,, s výjimkou ustanovení
o nepIatnosti právnich jednáni a reIativní neúčinnosti, ustanovení o odstoupeni od snlIouvy

a odstupnetl, uStanoveni o zrněně v osobě dluŽníka nebo věřite|e, nejde-Ii o právní nástupnictvi,
ustanovenío postoupeni sm|ouvy a o poukáz.ce a ustanovení o započtení'

(4) Strany shodně proh|aŠuji, Že tato sm|ouva byla uzavřena v dobré viře, podle pravé a svobodné
vů|e srnluvttích stran. Zádná strana se nebude dovolávat nezna|osti nebo tisně při uzavíráni tétcl

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

nepoctivým' které nc.poŽivá ochrany práva.

2 2 -03- 2018
\/ Ntpnnmrrkrr^no lt . h l"l ,ttV Nepomuku dne., ........:

osKyt
město Ne Pionýr, z. s' * Pionýrská skupina Nepontuk

Ino. Václav Hornik. statutární zástupce




