
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z dotačnÍho programu města Nepomuk ,,Podpora sportovních akcÍ',

uzavřená podIe:

c $159 a $160 a $164 zákona č.500/2004 Sb",,správní řád..o
c $10a zákona č' 250/2000 Sb",,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů'o

e $66c a $B5, písm. c) zákona č' 12812000 Sb. ,'o obcích.. o

l' Účastníci smlouvy

Poskytovatel dotace:
Město Nepomuk, IC 00256986, náměsti A. Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou města In9

Jiřim Svecern

a

!_i!jer[Qe dolace . nezisková právnická osoba:
Název: SH CMS . Sbor dobrovo|ných hasičů Nepromuk
Zápis ve veřejnérn rejstříku: Spolkový rejstřík - spis. zn. L 33513, vedeno u Městského soudu v ?raze
Sidlo' Budějovická 430, 335 01 Nepomuk
ldentiíikačni Číslo: 491 B3'1 76
Statrrtarní zástttnce. Mor Pavel 7eman starosta

ll. Preambule

(1 ) Přerlmětem tÓto smlouvy je poskytnuti dotace z prostředků dotačniho programu města
Nepomuk pod názvem ,,Podpora sportovních akcí , schvá|eného Zastupitelstvem města Nepomuk
usnesením číslo USN-Z3.45712017 ze dne 12' 12.2017 (dá|e dotační program).

(2) Příjemce prohlaŠuje, Že podmínky dotačnÍho programu obdrŽel, vza| na vědomí, a Že jsou mu

cjokonaie známy ' Strany činí podmínky dotačniho prograrnu závazné pro právní uz|ah z této sm|ouvy.

||l" Bankovní spojení a zpŮsob poskytnutí dotace

(1) Bankovní spojení poskytovatele je:

Banka: Ceská spořitelna a's., číslo Účtu', 27-725628399/0800

(2) Bankovní spojení příjemce je:

Banka: 

(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovního Účtu poskytovatele na

bankovni účel při1emce'



lV. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci v ce|kové výši 6.000,. Kč, z toho:
4'000,- Kč na projekt,/VoČ/Vi T)ULÁNÍ PoD ZELEN):) HoRo(J,,,
2'000,- Kč na projekt,VYBAVEN| PRo P)TREBY POŽARNigo spoRru '

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

V. UČel a doba dosaŽení ťrcelu dotace

(1) Dotace se v souladu s dotačnÍm programem poskytuje na porlporu sportovnÍch akci' turnajů
a soLttěŽí pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbiiŽŠím okolí s cÍlem podpořit rozvoj sportovních
aktivit, spoleČenského Života a aktivního Životního stylu'

(2) Cinnosti. které jsou dotací podporovány, příjemce uskutečnív prŮběhrr kalencjářního rokLr 201ij

Vl. Žác|ost o clotaci

(i) Dotace se poskytuje na písemnou Žádostpřijemce, jejtŽvzorje pří|ohou dotaČního proqrarnu'

(2) Zádost obsahuje zejmé:na tyto Ůdaje:
O název, sídlo, identifikační čís|o,
() identifikaci osob zastupujících žadatele s uvedením právnÍho clůvodu zastoupení
() poŽadovanou Částku,
() přesné urČení účelu' na který Žadatel chce dotaci pouŽít,
(.) c|obu, v nÍŽ má být dosaŽeno účeIu dotace,
() odůvodněníŽátjosti,
() seznam přÍ|oh Žádosti, kterÓ musi býtne1nréně v rozsahu stanovenénrdotačninr prograrnem,
() cJen vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující Žadatele.

Vl|. Podmínky poskytnutí a použití dcltace a prrvínnclsti příjenrce

(1) Dotace se vyp|ácí jednorázově, bezhotovostně, na bartkovní účet příjemce, Ltvec1ený v této
sntlouvě do 30 c,lnů po 1ejínr koneČném schválení poskytovatelem.

(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká naplněním podrnínek stanovených v dotačním p|ogramL]
a v této smlouvě, po posouzení a odsouhlasení poskytovatelem'

(3) Příjemce je povinen urnoŽnit poskytovatelem urČe nému zástupci sledovat veŠkerou činnost, na
je1iŽ podporu se dotace poskytuje" Za tírn Ůčelern je příjemce povinen umožnit zástupcr poskytovatele
kdykoli vstoupit do provozrtich prostor pří1emce, umoŽnit nru Ůčast na kterékoli akci a čtnnosti příjenrce
a nahlédnout do všech souvisejícich doklacJů a ntateriálů, existujicÍoh v jakekoli poc1obě. Jinak rna
poskytovatel právo dotaci neposkytnoLrt.
(4) Pokud se ukáŽe jakákoli informace, podklad nebo jiná skutečnost uvedená přÍjemcenr v Žádosti
o poskytnutí dotace nebo jinýrn způsobem sclělená poskytovateli, jako nepravdivá nebo neúplná, nárok
na poskytnutí cíotace zaniká', pokud by|a dotace jiŽ vyplacena, vzniká příjernci povinnost ji v ce|ť;
vypIacené výŠi bez odkIadu poskytovateIi vrátit.

'l



V|l|. Porušení rozpočtové kázně

(1) PoruŠcrlim rozpoČtovó kázně je kaŽde neoprávněné pouŽití ncbo zadrŽeni peněŽnich

prostředkŮ poskytnutých 1ako dotace podle této smlouvy.

(2) Neoprávněným pouŽitím dotace je jejÍ pouŽiti, kterým by|a poruŠena povinnost stanovená

dotačnim programem nebo touto Sm|ouvou, anebo neprokáŽe-li příjemce, jak by|a dotace pouŽita'

Dnerrr porušení rozpočtové kázně je den, kdy by|a dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejího připsáni

na ÚČet přijemce u dotaoe poskytované zpětně,

(3) ZadrŽenin dotace je poruŠeni povinnostijejího vrácení ve stanoveném terminu. Dnem poruŠeni

rozpoČtové kazně 1e den nás|edující po dni, v němŽ marně up|ynuI termín stanovený pro vrácenÍ dotace.

(4) Pokud přijemce poruŠil rozpočtovou kázeň, je povinen provÓst odvod za porttŠeni rozpočtové

kazně do rozpočtu poskytovatele.

(5) Při neoprávněném zadrŽeni dotace odpovídá odvod za poruŠení rozpočtové kázně výŠi

neoprávněně zadrŽených prostředků. Při neoprávněném pouŽiiÍ dotace odpovidá odvod za poruŠeni

rozpoČtové kázně ceIkové výŠi dotace, pokud neni v následujícím odstavcistanoveno jinak

(6) PoruŠení povinnosti přijemce při naplňování ÚčeIu dotace, ktere je napravitelné, a ktere

přijenlce napravil sám, nebo ve lhůtě, kterou stanovil poskytovate| ve výzvě k provedení opatřeni

k napravě, se povaŽuje za méně záuaŽné poruŠení rozpočtové kázně. Odvod za toto méně závaŽné

poruŠeni rozpočtové kázně stanoví svým rozhodnutím poskytovatel v rozmezí 5% aŽ,100% ce|kové

výŠe dotace

(7) Za prodIeni s odvodern za porušenÍ rozpočtové kázně je přijemce povinen zapIatit pená|e vo

výŠi 1 pronrile z častky odvodu zakaŽdý den prodleni, nejvýŠe však do výŠe tohoto odvodu. Penále se

poČiia ode dne nas|edujiciho po dni, kdy doŠ|o k poruŠeni rozpoČtové kázně, do dne připsání peněŽnich

prostředkŮ na uČet poskytovatele. odvod a penáIe lze uloŽit do 10 |et počitaných od 1. |edna roku

nás|edujicihO po roce v něn.rŽ doŠ|o k poruŠeni rozpočtové kázně'

(B) O uloŽeni odvodu a pená|e rozhoduje Městský úřad Nepomuk v samostatné působnosti. Jeho
rozhorlnutí přezkoumává v přenesené působnosti Krajský Úřad PIzeňského kraje podle zákona

Č'12912000 Sb. ,o krajÍch'.' Správni orgány při tom postupují pod|e zákona č' 28012009 Sb. ,,daňový
řád.. Poskytovate| poskytuje na vyŽádáni informace ziskané při správě odvodů za poruŠení rozpočtové

kazně orgánu oprávněnéntu ke kontrole těohto prostředků'

lX. Zveřejňování a ochrana osobních údajŮ

(1) Přijc'mce bere na věclomí a souhlasi s tim, Že poskytovate| zveřejni| dotační program na své

ťrředni desce zpŮsobern umoŽňujicÍm dá|kový přístup"

(2) Příjernce výslovně souhlasi s tim, aby poskytovatel zveřejnil tuto sm|ouvu ijeji připadne

dodatky, jakoŽ i 1eji zruŠení a souvisejícÍ dokumenty, na své Úředni desce způsobem umoŽňir1icim

dá|kový přistup, ve věstniku právnich předpisů kraje a na webových stránkách města' Příjemce

výslovně souhlasi s tím, aby tak poskytovate| za účelem zachování transparentnosti učini| iv připadě,

Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50.000'-Kč.



(3) Příjemce bere na vědorní a souh|asÍ s tím, Že tato smlouva včetně 1ejích dodatků musi být take

kaŽdému přístupná na Městském úřadu v Nepomuku.

(4) Příjemce prohIaŠuje, Že by| dostatečně poučen o rozsahu informací, které jsou pod|e zákona

č. 101/2000 Sb. ,,o ochraně osobních Údajů.. a přimo pouŽitelných předpisů Evropské unie, Ze

zveřejňování vyloučeny' Takto poučen příjemce prohlaŠuje, Že výslovně souhlasí se zveřejněnint svých

osobnich (identifikačních) údajů uvedených v Žádosti o dotaci, Ůdajů o výŠi poskytnuté dotace, ce|ého

zněni této smlouvy ijejích dodatků, důvodů, které ved|y k neposkytnuti nebo nevyplaceni dotace, jakoŽ

i oko|ností poruŠení rozpoČtové kázně a jeho nás|edků'

(5) Příjemce rovněŽ potvrzuje, Že by| ve smys|u s11' 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 sdě|ovány nepovoIaným osobám, nebudou pouŽity k jinýrn neŽ k výŠe

uvedeným úče|ůnr, a Že budou ná|eŽitě chráněny d|e $13 tohoto zákona. Příjemce výs|ovně prohlaŠuje,

Že souh|así s uchováním a zpracovánim vŠech svých osobních údajů, které pro úČe|y uzavřeni tóto

smlouvy poskytl,

X. Spory

(1) Spory z právnich porněrů při poskytnuti dotace rozhoduje podle zákona č. 500/2004 Sb.

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

oclvo|ání ani rozklad; právo na soudní ochranu tím nenídotčeno'

Xl. Klauzu|e dle zákona o obcích

(1) PoskytovateI prohIaŠuje, Že o uzavření této smlouVy a o poskytnuti dotace rozhodlo

Zastupite|stvo města Nepomuk ve smys|u $B5, písm. c) zákona č. 12Bl2000 Sb.,,o obcich.'svým
usnesenim ze dne 12, 12' 2017, kterým pocJ bodem číslo USN-Z3.45712017 schváltlo pravidla

dotačniho programU ,,Podpora sportovních akcí... o výši dotace rozhod|o Zastupitelstvo města Nepomuk

na svém iednánídne 15. 3. 201B' č. iednání JedNZ3.21l20,lB.

X||. obecná a závěrečná ustanoveni

(1) Poclle $165 zákona č' 500/2004 Sb',,správní řád,,|ze sou|ad télo sm|ottvy s právnÍmi předpisy

přezkoumat z moci úřední. Přijemce můŽe dát podnět k provedenÍ přezkumného řízení do 30 dnů odo

dne, kdy se o důvodu jeho zahájení dozvědě|. K přezkoumáni sm|ouvy je přisluŠný správni orgán

oprávněný řeŠit spory z této sm|ouvy.

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

pisemnou dohodou obou sm|uvních stran.

(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a účel této smlouvy nevy|učuje, pouŽi1í se na práva a povinnosti

stran také přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,,občanský zákoník.., s výjimkou ustanovení

o nepIatnosti právníoh jednání a re|ativní neÚčinnosti, ustanovení o odstoupenÍ od smlouvy



er Odstupnérn, Ustanoveni o zrněně v osobě dluŽnika nebo věřite|e, nejde.li o právní nástupnictvi,
ustanoveni o postoupení smlouvy a o poukázce a ustanovení o započtení'

(4) Strany shodně proh|aŠují, Že tato sm|ouva byla uzavřena v dobré viře, pod|e pravé a svobodné
vů|e smIuvních stran. Záana strana se nebude dovo|ávat nezna|osti nebo tísně při uzavírání této
sm|ouvy. Strany se přitom zauazuji' Že nebudou tvrdit ani up|atňovat opak, coŽ by bylo jednánim
nepoctivým, které nepoŽívá ochrany práva'

V Nepomuku on. I L9l M9 v Nepomuku arr,.,7.1:.?...:.f .f

Příiemce:
sH ČMs . Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk
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