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Veřejnoprávní sm|ouva o poskytnutí dotace

z dotačního programu města Nepomuk ,,Podpora sportovnÍch akcÍ,,

uzavřená oodIe:

* $159 a $160 a $164 zákona č.500/2004 Sb',,správni řád., o

o $10a zákona č'25012000 Sb ,,o rozpočtových pravid|ech Územních rozpočtů..o
.r $66c a $B5' pism c) zákona č. 12Bl2000 Sb,,,o obcÍch..o

|. Účastníci smlouvy

Poskytovatel dotace:
Město Nepomuk, lC 00256986, náměstíA. Něnrejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou města Ing

Jiřim Svecenl

d

Příiemce-dotace - nezisková právnická osoba:
Název: K|ub českých turistŮ, odbor Nepomuk
Zápis ve veřejném rejstříku: Spo|kový rejstřík, oddí| L, vloŽka 29420, vedený Městským soudem v Praze
Sídlo" NádraŽnÍ 314,335 01 Nepomuk
Identifikační čislo. 72026481
Statutarni zastupce: Helena Sed|áčková, předsedkyně

ll. Preambule

(1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačniho programU města
Nepontuk pod názvem .,Podpora sportovních akci.', schvaleného Zastupitelstvem města Nepomuk
usnesenim čislo USN-Z3-45712017 ze dne 12' 12'2017 (dá|e dotační program).

(2) Přijemce prohIaŠuje Že podminky dotačnÍho programu obdrŽeI, vzal na vědomí. a Že jsou mu

dokona|e známy' Strany činí podmínky dotačního programu záuazné pro pravni vzIahz této sm|ouvy.

l|, Bankovní spojení a způsob poskytnutÍ dotace

(1) Bankovrrí spojení poskytovatele je:

Banka: Ceská spořitelna a's', čislo účIu, 27.725628399/0800

(2) Bankovní spojení přijemce je:

(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovniho učtu poskytovateIe na
bankovni úČel přiiemce.



|V. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) Poskytovate| poskytne příjemci dotaci ve výŠi 9'500,. Kč na projekt,,XXXV!|' R)CN|K
POCHODU PODZIM PAD ZELENOU HOROU'.

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

v. Úeel a doba dosaŽení úče|u dotace

(1) Dotace se v sou|adu s dotačním programem poskytuje na podporu sportovnich akci, turnajů

a soutěŽí pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbIiŽŠím oko|í s cílem podpořit rozvoj sportovniclr
aktivit, společenského Života a aktivniho Životního stylu.

(2) Cinnosti, které jsou dotaci podporovány, příjemce uskutečnív průběhu kalenclářního rokLr 201B.

VI. Žádost o dotaci

(1) Dotace se poskytuje na písemnou Žádostpříjemce, jejiŽuzorje přílohou dotaČního prografi.]u.

(2) Žádost obsahuje zejména tyto Údaje:

o název,sid|o, identifikační čÍŠlo,

o identifikaci osob zastupujících Žadatele s uvedenÍm právního důvodu zastoupeni,
() poŽadovanou částku,
() přesné určení úče|u, na který Žadatel chce dotaci pouŽít,
() dobu, v níŽ má být dosaŽeno Úče|u dotace,
C odůvodnění Žádosti,
() seznam při|oh Žádosti, které musí býtnejméně v rozsahu stanoveném dotačnim proqramem,
() den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupujicí Žadate|e.

Vl|. Podmínky poskytnutí a pouŽití dotace a povinnosti příjemce

(1) Dotace se vyplácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovní účet přijemce, Lrvedený v teto

smlouvě do 30 dnů po jejírn konečném schváleni poskytovatelern.

(2) Nárok na poskytnutÍ dotace vzniká nap|něnim podmínek stanovených v dotaČnim progranlu

a v této sm|ouvě, po posoLlzení a odsouh|asení poskytovate|em.

(3) Příjemce je povinen umoŽnit poskytovate|em určenému zástupci sledovat veškerou činnost, na
jejíŽ podporu se dotace poskytuje' Za tím Účelem je příjemce povinen umoŽnit zástupci poskytovatele

kdykoli vstoupit do provozních prostor příjemce, umoŽnit mu Účast na kteréko|i akci a Činnosti při1emce

a nah|édnout do vŠech souvisejících dok|adů a materiá|ů, existujících v jakékoIi podobě. Jinak nlá
poskytovatel právo dotaci neposkytnout.



(4) Pokud se ukáŽe jakákoIi informace, podklad nebo jiná skutečnost uvedená příjemcem v Žádosti

o poskytnutí dotace nebo jiným způsobem sdě|ená poskytovate|i, jako nepravdivá nebo neÚplná, nárok

na poskytnuti dotace zaniká; pokud by|a dotace jiŽ vyp|acena, vzniká příjemci povinnost ji v celé
vyplacené výŠi bez odkladu poskytovate|i vrátit.

VlII. Porušení rozpočtové kázně

(1) PoruŠenim rozpočtové kázně je kaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽeni peněŽních
prostředků poskytnutých jako dotace pod|e této sm|ouvy.

(2) Neoprávněným pouŽitim dotace je její pouŽití, kterým byla poruŠena povinnost stanovená
dotačnínt programem nebo touto smIouvou, anebo neprokáŽe-|i příjemce, jak byIa dotace pouŽita.

Dnem poruŠeni rozpočtové kázně je den, kdy by|a dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejího připsáni
na účet přijemce u dotace poskytované zpětně.

(3) Zadrženim dotace je porušení povinnostijejího vráceni ve stanoveném termínu. Dnem poruŠení
tozpočtové kázně je den nás|edujicí po dni, v němŽ marně uplynul termín stanovený pro vrácení dotace.

(4) Pokud přijemce poruŠiI rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za poruŠení rozpoČtové
kázně do rozpočtu poskylovatele.

(5) Při neoprávněném zadrŽěhi dotace odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výŠi

neopravněně zadrŽených prostředků' Při neoprávněném pouŽití dotaoe odpovídá odvod za poruŠení

rozpočtovó kázně ce|kovó výši dotace, pokud není v následujícím odstavci stanoveno jinak.

(6) PoruŠenÍ povinnosti přijcmce při naplňování účelu dotace, které je napraviteIné, a ktere
příjenrce napravi| sám, nebo ve lhůtě, kterou stanovi| poskytovatel ve výzvě k provedeni opatřeni
k nápravě, se povaŽuje za méně záuaŽné poruŠení rozpočtové kázně' odvod za toto méně závaŽné
poruŠení rozpočtové kázně stanoví svým rozhodnutím poskytovatel v rozmezí 5% aŽ 100% ce|kové
výŠe dotace.

(7) Za prodlení s odvodem za poruŠeni rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit pená|e ve
výŠi 1 promiIe z částky odvodu zakaŽdý den prodIení, nejvýše vŠak do výŠe tohoto odvodu. Penále se
počítá ode dne nás|edujícího po dni, kdy doŠlo k poruŠení rozpočtové kázně, do dne připsáni peněŽních
prostředků na Účet poskytovate|e, Odvod a penáIe lze uloŽit do 10 |et počítaných od 1. Iedna roku
lráqlr.drriiníhn nrr rn.íf \/ nňmž dněln k nnrr rěoní rnznnňinrlÁ kázněv\/Jlv |\ yvIuUv||l lvLyvvLvvÝ |\qLllv"

(B) O u|oŽeni odvodu a pená|e rozhoduje Městský úřad Nepornuk v samostatné působnosti, Jeho
rrlzhodnuti přezkoumává v přenesené působnosti Krajský úřad PIzeriského kraje podIe zakona
č.12912000 Sb. ,,o krajich,,. Správní orgány při tom postupují pod|e zákona č.2B012009 Sb' ,,daňový
řád.. Poskytovatel poskytuje na vyŽádáni informace získané při správě odvodů za poruŠení rozpočtové
l, l'-'''.. ^"^Á^'. ^^.Á',..;
^cl.l 

lU UÍ9c1|lu r,!/|ovrrcr]éfilU ke kontrole 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 dáIkový přístup.

(2) Příjemce výs|.ovně souhIasí s tím, aby poskytovatel zveřejnil tuto smlouvu i 1eji případne
dodatky, 1akoŽ i její zruŠení a souvisejicí dokumenty, na sVé úředni desce způsobem umoŽňu1icínl
dálkový přístup, ve věstníku právních předpisti kraje a na webových stránkách města. Příjemce
výslovně souh|asi s tím, aby tak poskytovate| za účelem zachování transparentnosti učinil iv případo,

Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50.000,-Kč.

(3) Pří1emce bere na vědomí a souhlasí s tÍm, Že tato sm|ouva včetně jejích dodatků rrrusi být take
kaŽrlému přistupná na Městském Ůřadu v Nepomuku.

(4) PřÍjemce proh|ašuje, Že byl dostatečně poučen o rozsahtl in|ormací, ktere jsou pod|c zakona
Č. 101/2000 Sb. ,'o ochraně osobnÍch údajů.' a přÍmo pouŽitelných předpisů Evropske unie, ze
zveřejňování vyloučeny Takto poučen příjemce prohlaŠuje, Že výslovně souhlasi se zveřejněrrinr svých
osobních (identifikačních) Údajů uvedených v Žádosti o dotaci, údajů o výši poskytrruté dotar;e, celého
znění této sm|ouvy i jejích dodatků, důvodů, které vedly k neposkytnutí nebo nevyp|acení dotace, jakoŽ

i okolností poruŠení rozpočtové kázně a jeho následků.

(5) Příjemce rovněŽ potvrzuje, Že by| ve smyslu s11' $12 a $21 zákona č. 101/2000 Sb

,'o ochraně osobnich Údajů.. řádně informován o zpraoování svých osobních Údajů, Že tyto ricJaje

nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobárn, nebudou pouŽity k jiným neŽ k výŠe
uvedeným úče|ům, a Že budoLr ná|eŽitě chráněny d|e $13 tohoto zákona. Příjemce výslovně prohlaŠuje,

Že souhlasí s uchováním a zpracovánim všech svých osr:bnich Údajů, které pro účely uzavřeni ttito

smlouvy poskytl.

X. Spory

(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podIe zákorra č. 500i2004 Sb.

,'správní řád..v přenesené působnosti Krajský úřacJ P|zeňského kraje. Protijeho rozhodnutí nelze podal
odvoláni ani rozklad: nrávo na soudní ochranu tínr není dotčeno.

XI. K|auzu|e d|e zákona o obcích

(1) PoskytovateI proh|ašuje, že o uzavření této sntlouvy a o poskytnutí dotace; rozhod|o
ZastLtpitelstvo města Nepontuk ve smyslu $B5, písm. c) zákona č. 12\l2a00 Sb. ,,o obcich,. svýnr
ttsnesením z,e dne 12, 12.2017, kterým pod bodenr číslo USN.Z3..457l2a17 schváli|o pravidla
dotačnÍho programu ,,Podpora sportovnich akcí'.. 0 výŠi dotace rozhod|o Zastupite|stvo města Neponruk
na svém iednání dne 15. 3. 201B, č. iednání JedNZ3.21l201B.



X||. obecn á a závěrečná ustanoveni

(1) Podle $,165 zákona č.500/2004 Sb.,,správrlí řád,|ze soulad této smlouvy s právnimi předpisy
přezkoumat z moci úřední. Přijemce můŽe dát podnět k provedení přezkumného řízenÍ do 30 dnů ode
dne, kdy se o důvodu jeho zahájeni dozvěděl, K přezkoumání sm|ouvy je přís|ušný správni orgán
oprávněný řešit spory z této smlouvy.

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

pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a úče| této sm|ouvy nevylučuje, pouŽijí se na práva a povinnosti
stran také přiměřeně ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb.,,obČanský zákonik'., s výjimkou ustanoveni
o nepIatnosti právních 1ednánÍ a relativní neÚčinnosti, ustanovení o odstoupeni od sm|ouvy
a odstupném, ustanoveni o změně v osobě d|uŽnika nebo věřite|e, nejde-|i o právní nástupnictví,
ustanoveni o postoupení smlouvy a o poukázce a ustanovení o započtení.

(4) Strany shodně proh|aŠují, Že tato sm|ouva by|a uzavřena v dobré víře, pod|e pravé a svobodné
vů|e smluvních stran' Zadná strana se nebucle cJovolávat nezna|osti nebo tísně při uzavírání tť-.to

smlouvy. Strany se přitom zavazuji, Že nebudou tvrdit ani uplatňovat opak, coŽ by by|o jednáním

nepoctivým, které nepoŽívá ochrany práva.

Aa .3 eÚ4 ťv r\epomuKu 0ne,.. ...

Příjemce:
Klub českých turistů, odbor Nepomuk

lle|ena Sed|áčková. předseda
město

Ing Jiří Švec, starosiá




