
Veřejnoprávní sm|ouva o poskytnutí dotace
z dotačnÍho programu města Nepomuk ,,Podporá vohóčasovych aktÍvit děti a mládeŽe,,

uzavřená podle:

r $159 1 !]60 a $164 zákona č,50012004 Sb. ,,správnÍ řád.. or $10a zákonae zšolzooďSb' ,,o rozpočtových pravid|ech ÚzemnÍch rozpočtů..r
e $66c a $B5, písnr. c) zákona č,12B'2OOO Sb. 'o obcích.. o

a

Piíjemcg dojace - nezisková právnická osooa:
Název. sH CMS Sbor ctourouor'.ýcr.r r.ru.icu Nepomuk
Zapis ve veře]nérn rejstříku: Spo|kový rejstřik * spii' zn. L 33513, vedeno u Městského soudu v PrazeSídlo: Budějovická 430, 335 0.1 Nepomuk
lr,jentil.ikační čis|o' 491B31 76
Statutární zástupce: Mgr. Pave| Zeňian,starosta

ll. Preambule

(1) Předmětem teto^ smlouvy je poskytnutÍ dotace z prostředků dotačního programu méstaNepomuk pod názvem ,,Podpora vo|nočasových aktivit dětí a mládc.Že.., schváleného Zastupitelstvemměsta Nepomuk usnesenÍrn Číslo USN-Z3-45712017 ze dne 12. 12' 2017 (dá|edotační program).

(2) Příjemce prohlaŠuje, Že podmínky dotačního programu obdrŽe|, vza| navědomi, a Že jsou mucjokona|e známy. Strany činí podmínky doiačního pr^ogr.uň záiaznépro právnÍ vztah ztéto smlouvy'

|. Účastníci sm|ouvy

Poskytovatel dotace.

ffi'3[::.#uk, 
|Č 00256986, náměstí A' Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou města lng

l||. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(]) Bankovní spojenÍ poskytovate|eje:
Banka; Ceská spořitelna a.s., číslo Účti: 27.725628399/0800

I3) Bankovní spojeni příjernce je:
Belnka: 
(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovnÍho Účtu poskytovate|e nabankovní Účet příiemce.



lV' Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) Poskytovatel poskytne pří1emcidotaciv ceIkové výŠi21'88B,- Kč, z toho:

6,735,- Kč na projekt ,,Kroužek mladých hasičů * přÍpravka,

B,418,- Kč na projekt ,,KrouŽek m|adých hasičŮ _ mladšÍ druŽstvo,
6,735,. Kc na projekt ,,KrouŽek mladých hasičŮ * sÍarši družstvo,

(2) Zdrojem krytí prostředků poskytovaných jako dotace je rozpoČet města NepomLrk.

V. Učel a doba dosaŽení úče|u dotace

(1) Dotace se v soulaclu s dotačnim prograrnem poskytuje pro Ljčel podpory ce|oroČních
volnočasových (spot1ovníc|t, vzdělávacich, kuIturnich aj') aktivit pro dČti a nr|ádeŽ prostřednictvinl
organizovaných skupirl kteró jsou neziskovými právnickými osobami.

(?) Cinnosti, které jsou dotací podporovány, přijemce uskutečnív průběhu kalendářního rr:ku 2018

Vl' Zádost o dotaci

(1) Dotace se poskytu1e na pisémnou Žadost přijemce 1ejiŽvzor 1e přilohou dolaČniho programu.

/'\ 7lAacI nhonhtlio znirnÁna lrltn rir]eia.\L) aduu)r ur..rJdilulo z(;lrrcrd Lyru uudl!...

() název, sídlo, identifikační čislo,
() identifikaci osob zastttpujícich Žada[e|e s uvedenÍm právního důvodu zastoLtpení,

O poŽaclovanou částku,
(' přesné urČení Účelu, na který ŽadateI chce dotaci pouŽít,
() dobu, v níŽ má býtcJosaŽeno účeIu cJotace,

o odůvodnění Žádosti,
() seznarr] přÍloh Žádostr, které ntusí býtnejnréně v rozsahu stanoveném clotačnirn proqranlt,am,
() den vyhotovení Žádosti a poclpis osoby zastupujit;í Žadalele

Vl|' Podmínky poskytnutí a pouŽití dotace a pCIVinnosti příjenrce

(1) Dotace se vyp|áci jednorázově, bezhotovostně, na bankovní účet pří1emce, uvedený v teto

smlouvě do 30 dnů po jejím konečnérn sohvá|ení poskytovate|em.

(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká naplnením podmínek stanovenýcit v dotaČnínl programU

a v tóto stn|ouvě' po posouzeni a odsouh|asenÍ poskytovate|em.

(3) Příjemce je povinen urnoŽnit poskytovatelem určenému zástupci sledovat veškerou činnost, na
jejíŽ podporu se c|otace poskytuje. Za |Ím účelenl je příjemce povincn LtntoŽnit zástupci poskyiovatele
kdykolÍ vstoupit do provozních prostor příjemce, umožnit mu úČast na kteréko|i akoi a ť1innosti přÍjemce

a nahlédnout do všech souvisejÍcích clokladů a materiá|ů, existujících v jaké|<oli podobě .]inak nrá

poskytovatel právo dotaci neposkytnout.

')



(4) Pokud se ukáŽe jakákoli informace, podk|ad nebo jiná skutečnost uvedená příjemcem v Žádosti

o 1loskytnuti tlotace nebo jrnýrn způsobenr sdě|ená poskytovate|i, jako nepravdivá nebo neúp|ná nárok

rla poskytnLrti dotace zaniká', pokud byla dotace jiŽ vyp|acena, vzniká přijemci povinnost ji v ce|ó

vvDIacenÓ výŠi bez odkIaclu poskvtclvateli vrátit

VlIl. Porušení rozpočtové kázně

(1) PorLtŠctrirtl rozpoČtove kazně 1e kaŽdé neoprávněnó pouŽiti ncbo zadrŽerli pcněŽnich
prostřeciků poskytnutých jako dotace pod|e této srnlouvy'

\2) Neoprávněnýtl pouŽitirn dotace je jeji pouŽiti kterýrn by|a poruŠena povinnost stanovc'ná
dotačnint programenl rlebo touto smlouvou, anebo neprokáŽe.|i přijemce, jak byIa dotace pottŽita

Drlern poruŠeni rozpočtové kazrrě je den, kdy byla dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejiho připsáni
nlt r,rčpt nřiinrnnn rl dotace noskvlované znětně.

(3) ZadrŽenlrrl dotace je porLrŠeni povinnostijejiho vráceni ve stanovenÓm termínu. Dne m poruŠeni

rozpoČtovÓ kazne je den násIcdující po dni v němŽ marně uplynul terrnin stanovený pro vraccr'li dotacc

(.|) Pokud přrjernce poruŠiI rozpočlovou kázeň,1c. povinen provést odvod za poruŠerli rozpoČtovÓ

kltznc c-jo rozpoČ[Lr poskytovalolc.

(5) Při neopriivněném zadrŽeni dotace odpovídá odvod za poruŠení rozpoČtové kázně výŠi

r'co1lrávtlěně z-adrŽených prostřcdl<ů. Při neoprávněném pouŽiti dotace odpovidá odvod za poruŠeni

rr.;zpoČlovÓ káz-rrě ce|kove výŠi dotace, pokud není v nás|edujícim odstavci stanoveno 1inak.

(6) PoruŠeni povinnosti příjemce při nap|ňovánÍ Úče|u dotace, které je napraviielné' a ktr:ré

přljemce napraviI sánt, nebo ve lhůtě, kterou stanovil poskytovatel ve výzvě k provedení opatřeni
|i rlápravě, se považ-Lrje za ntť:ně závaŽné poruŠeni rozpočtové kázně. Odvod za toto méně závaŽné
poruŠeni rozpoČtové kázně stanovi svým rozhodnutim poskytovatel v rozrnezí Sok aŽ 100% ceIkové

výŠe dotace.

(7) Za prodleni s odvodem za porušeni rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit pená|e ve

výŠi 1 promiie z Částky odvodtt zakaŽdý den prodlení, nejvýŠe vŠak do výŠe tohoto odvodu' Pená|e se
poČitá ode dne následujicího po dni, kdy doŠlo k poruŠeni rozpoČtové kázně, do c]ne připsáni peněŽnic|t

prostředkÚ na účet poskytovate|e' Odvod a penále lze uloŽit do 10 let počitaných od 1. |edna roku

rre:;Icdujiciho pO rOCc, v ncmŽ doŠlo k poruŠc.rti rozpoČtové kázně

(8) O uloŽr:ní odvocJu a pcná|e rozhoduje Městský úřac1 Nepornuk v santostatné pŮsobnostt Jeho
rozhodnuti přezkountáva v přenesené působrrosti Krajský úřad PIzeriskcho kraje podle zakona

č,129l200a Sb ,o krajích.. Správní orgány při tont postupují pod|e zákonla č' 28012009 Sb. ,daňový
řác1 Poskytovatei poskytuje na vyŽádáni inÍormace ziskane při správě odvodů za poruŠeni rozpoČlove
kaz-rlě orqartu oprávněnéntu ke kontro|e těchto prostředkŮ.

|X. Zveřejňování a ochrana osobních údajů

(.) Přijcmcc berc rta vcclorni a souhlasi s tím, Že poskytovate| zveřejnil dotačni prograrn na SVe

Ů řccj n i d esce' zpÚ sobenr u moŽri Lr1ícim dáI kový přístLtp.

J



(2) Příjemce výslovně souh|así s tím, aby poskytovate| zveřejni| tuto smlouvu i její připadne
dodatky, 1akoŽ i její zrušení a související dokumenty, na sVé úředni desce způsobem umoŽňujícim
dá|kový přístup, ve věstníku právních předpisů kraje a na webových stránkách měs[a Příjenlce
výs|ovně souhlasí s tím, aby tak poskytovate| za úče|em zachování transparentnosti učini| i v případě,
Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50.000,-Kč.

(3) Příjemce bere na vědomí a souhIasí s tím, Že tato smlouva včetně jejích dodatků musí být také
kaŽdému přistupná na Městském úřadu v Nepomuku.

(4) Příjemce prohlašuje, Že byl dostatečně poučen o rozsahu informací, které jsou pod|e zákona
č. 101/2000 Sb. ,,o ochraně osobnich údajů.. a přímo pouŽite|ných předpisů Evropské unie, ze
zveřejňování vy|oučeny. Takto poučen příjemce prohlaŠuje, Že výslovně souh|así se zveřejněnÍm svýoh
osobních (identifikačních) údajů uvedených v Žádosti o dotaci, údajů o výši poskytnuté dotace, ce|ého
znění tóto smlouvy ijejích dodatků, důvodů, které ved|y k neposkytnLrti nebo nevyplacení dotace, jakoŽ

i oko|nosti porušení rozpočtové kázně a jeho nás|edků.

(5) Příjemce rovněŽ potvrzuje, Že byl ve smys|u s,l1' s12 a $21 zákona č' 101/2000 Sb

,,o ochraně osobních údajů.. řádně informován o zpracovánÍ svých osobnich Ůdajů, Že tyto Údaje

nebucJou zpřistupněny či sdě|ovány nepovoIaným osobám, nebucJou pouŽity k jiným neŽ k výŠc
uvedeným Účelům, a Že budou ná|eŽitě chráněny dle $13 tohoto zákona. Příjemce výs|ovně proh|aŠuje,

Že souhIasi s uchováním a zpracováním vŠech svých osobních údajů, které pro ÚčeIy uzavřeni tétcl

smlouvy poskytl.

'.1

X. Spory

(1) Spory zprávních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle zákona Č.500/2004 Sb.

,,správní řád..v přenesené působnosti Krajský Úřad P|zeňskeho kraje. Protijeho rozhodnLl[í nelze podat

odvo|ání ani rozk|ad; právo na soudní ochranu tím není dotčeno.

Xl. Klauzule dle zákona o obcích

(1) PoskytovateI prohlaŠuje, Že o uzavřeni této srnlouvy a o poskytnuti dotace rozhod|o

Zastupite|stvo města Nepomuk ve smyslu $B5, písm' c) zákona č. 128|2000 Sb. 'o obcích.. svýnr
Ltsnesenírn ze dne 12. 12' 2017, kterým pod bodem čis|o USN-Z3.45712017 schvá|ilo pravid|a

dotačního programu ,,Podpora volnočasových aktivit děti a m|ádeŽe.'' o výŠi dotace rozhorjlo

Zastupite|stvo města Neponluk na svém jednánídne 15.3.201B, č. jednaníJedl'.lZ3-21l201B.

Xl|. obecná a závěrečná ustanovení

(1) Pod|e $165 zákona č.500/2004 Sb.,,správní řád..|ze sou|ad této sm|ouvy s priivními předpisy
přezkoumat z moci úřední. Příjernce můŽe dát podnět k provedení přezkumného řízeni do 30 dnů ode
dne, kdy se o důvodu jeho zahájení dozvědě|. K přezkoumání smlouvy je přisluŠný správní orgán
oprávněný řešit spory z této smlouvy.



(?) Pod|e $,l66, odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. ,,správni řád', |ze tuto smlouvu měnit jen

písemnou dohodou obou sm|uvnich stran'

(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a účeI této sm|ouvy nevy|učuje, poLrŽijí se na práva a povinnosti
slran také přimČ.Íeně usianovení zákona č. 89/2012 Sb, ,,občanský zákoník.., s výjimkou ustanovení
o nepIatnosti právnich jednáni a reIativní neúčinnosti, ustanovení o odstoupenÍ od smIouvy
a odstupném, ustanovení o změně v osobě dluŽníka nebo věřitele, ne1de-li o právní nástupniotví,
ustanovení o postoupení sm|ouvy a o poukázce a ustanovení o započtení.

(4) Strany shodně prohIaŠrrjÍ, Že tato smlouva by|a uzavřena v dobré víře, pod|e pravé a svobodnó
vůle smluvrrích stran' Žaana strana se ltebude c]ovolávat nezna|osti nebo tísně při Lrzaviráni této
sm|ouvy Strany se přitom zavazuji, Že nebudou tvrdit ani up|atňovat opak, coŽ by by|o jednánim
nepoctivýrn, které nepoŽivá ochrany práva.

V Nepomuku dne ,
2 2 -03- Ztll8 V Nepomuku dne

11. L(. zoď

ťr||emce:
sH Čfuls - Sbor c|obrovo|ných hasičů Nepomuk

Í\/nr Pnrlp| 7amen cterncll
nrěsto

Ing. Jiři Švec,




