
Veřejnoprávní sm|ouva o poskytnutí dotace
z dotačníhO progranu rněsta Nepomuk ,,Podpora sportovnÍch akcÍ,,

uzavřená podIe:

o $159 a $,160 a $164 zákona č.500/2004 Sb.,,správnÍ řád.. o

o $10a zákona č.250/2000 Sb.,,o rozpočtových pravidlech Ůzemních rozpočtů.' c
o $66c a $B5 písm. c) zákonač' 12812000 Sb. ,,o obcích.. e

l. Účastníci sm|ouvy

Poskvtovatel dotaco:
Mlěsto Nepomuk, lC 00256986, náměstÍA' Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou města lng.

Jllm bvecem

a

Prijernce Ootace - n
Název. Fotba|ový k|ub Nepomuk z,s"
Zapis ve veře1nérn rejstříku: Spolkový rejstřik-vedeno u Krajského soudu v PIzni, oddil L' v|oŽka2134
Sid|o: NádraŽni 402,335 01 Nepornuk
]dentifikační čislo. 491 B25B7
Statutárni zástupce: FrantiŠek Vikťora, prezident FK Nepomuk

ll. Preambule

(1) Přccjmětem tť;to smlouvy je poskytnuti dotace z prostředků dotačniho programu města
Ncpomuk pod rrázvem ,,Podpora sportovních akcí.., schvá|eného Zastupite|stvem města Nepomuk
usnesenim číslo USN-Z3-45712017 ze dne 12' 12.2017 (dá|e dotační program)'

(2) Přijemce prohlaŠuje Že podminky dotačního prograínu obdrŽe|, vza! na vědomí, a Že jsou mu

r,]okona|e známy Strany činí podmínky dotačního programu závazné pro právni vzIahz této smlouvy.

Ill. Bankovní spojení a zpŮsob poskytnutí dotace

(1) Bankovrrí spojenÍ poskylovatele je:

Banka. Ceská spořitelna a.s', číslo Účtu,' 27-72562B399/0Ba0

(2) Bankovní spojenÍ přijemce je:

Banka. 

(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostnim převodem z bankovniho učtu poskytovatele na
bankovní účet ořiiemce.



(1)

(2)

|V. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

Poskytovatel poskytne příjernci dotaci v ce|kové výši 21.000,- Kč, z toho:
9.500,. Kč na pro1ekt ,,FK Nepomuk _ WALK\NG F))TBALL,,
6.500,. Kč na projekt ,,FK Nepomuk-turnaj družstev SportovnÍ vládce pod Zelenou HoroLt,',
5'000,. Kč na projekt ,,FK Nepomuklurnaje družstev přípravek,.

Zdrojem krytí prostředků poskytovaných jako dotace je rozpočet města Nepomuk.

V, Učel a doba dosažení účelu dotace

(1) Dotace se v souladu s dotačním programem poskytuje na poclporu sportovních akcÍ, turnajů
a soutěŽí pořádaných ve ntěstě Nepomuku a jeho nejbliŽším oko|í s cí|em podpořit rozvoj sportovnÍoh
aktivit, spo|eČenského Života a aktivniho Životního sty|u.

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

Vl. Žádost o dotaci

Dotace se poskytuje na písenrnou Žádostpříjenrce, 1ejiŽvzorje přílohou tjotaČního progran]u

7AAaot nh.^|",l;^ -^i^"Á^^ l',l^ ,',J^i^'Z-ouL',Ď( UUJdIIuJU ZtrjlIlc||d tytU uudjU.
() náZev, siclIo, identiíikačnÍ čísIo,
o iclentifikaci osob zastupujícich Žadatele s uvedením právnÍho důvodu zastoupení,
() poŽadovanou částku,
,. nřncrrr\ t trr"'n.í .i'".^|r' n^ |/|^^'t :^A^|^l ^h^^ Á^t^^i ^^' '{í+U P|UĎ| |tr ulUt'| || uUU|u' Ild r\(ul y Ldudw| Ul luc uUL.iUl pUuZ|t'

O dobu' v niŽmá být dosaŽeno účelu dotace,
o odůvodnění Žádosti,
o Seznam pří|oh Žádosti, které musí býtnejnréně v rozsahu stanovenérn dotačnínr programem,
() cJen vyhotovení Žádosti a poclpis osoby z-astupující Žadatele'

Vll' Podmínky poskytnutí a použití dotace a povinnosti příjemce

(1) Dotace se vyp|áci jednorázově, bezlrotovostně, na bankovní účet příjenrce, uvecJený v tóttl
sm|ouvě do 30 dnů po jejím konečném schválení poskytovatelem.

(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká nap|něním poclmínek stanovenýclr v rjotačním p|ogramU
a v této sm|ouvě, po posouzeni a odsouhlasení poskytovatelem.

(3) Přijemce je povinen umoŽnit poskytovatelem určenému zástupci s|edovat veŠkerou čittnost, na
jejíŽ podporu se dotace poskytuje. Za IÍn Účelem je příjernce povinen unroŽnit zástupci poskytovatele
kdykoli vstoupit do provozních prostor přÍjemce, umoŽnit mu účast na kteréko|i akci a činnosti pří'1emce
a nahIédnout do vŠech souvisejícÍch dok|adů a materiá|ů, existujících v jakéko|i poc|obě. .Jtnak nrá
poskytovateI právo dotaci neposkytnout.

a

(1)

(2)



(4) Pokud se ukáŽe 1akakoli in|ormace, podk|ad nebo jiná skutečnost uvedená příjemcem v Žádostl

o poskytnuti dotace nebo jiným způsobem sdě|ená poskytovate|i, jako nepravdivá nebo neupIná, nárok

rra poskytnuti dotace zanika', pokud byIa dotace jiŽ vyplacena, vzniká příjemci povinnost ji v ceIe

vvpIacené výŠi bez odkIadu poskvtovateli vrátit.

VlIl. Porušení rozpočtové kázně

(1) PoruŠenim rozpočtové kázně je kaŽdé neoprávněné pouŽiti nebo zadrŽenÍ peněŽních
pros|ředkŮ poskytnutých jako dotace pod|e této smlouvy"

\4 Neopravněrrýnl pouŽitínr dotace je jeji pouŽiti, kterým by|a poruŠena povinnost stanovena

dotačnirn programem nebo touto smIouvou, anebo neprokáŽe.li příjemce, jak byla dotace pouŽita.

Drtem poruŠeni rozpoČtové kazně je den, kdy byla dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejiho připsáni
rlr r,tčpl nřiipmrlp ttdo,^^^ ^^^l,',l^.,..^Á -^*tně.lcr LI\/ut Pr rlLrrruu u uwLdU(i pU)f\yLUVdl lV LIJV

(3) ZadrŽenim dotace je poruŠeni povinnostijejího vrácení ve stanoveném termínu Dnem poruŠeni

rc.'zpoČtové kazně je den následujicí po dni, v němŽ marně uplynul termin stanovený pro vráceni dotace'

(4) Pokud přijemce poruŠi| rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za por.uŠení rozpočtové

|lazně clo rozpočtu poskytr:vateIe

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

neopravněně zadrŽených prostředků. Při neoprávněném pouŽití dotace odpovídá odvod za poruŠeni

rozpoČtove kázně ceIkové výŠi dotace, pokud není v následujícim odstavci stanoveno jinak'

((]) PoruŠeni povinnosti přijemce při naplňování účeIu dotace, které 1e napravitelné, a které

př11emce napravil sám, nebo ve Ihůtě, kterou sianovil poskytovate| ve výzvě k provedeni opatřeni

k trapravě, se povaŽuje za méně záuaŽné poruŠeni rozpočtové kázně. odvod za toto nténě závaŽné
poruŠeni rozpoČtove kazné stanovi svým rozhodnutim poskytovateI v rozmezí 5ok aŽ 100% celkové

výŠe dotace.

(7) Za prod|cní s otjvodem za poruŠeni rozpočtové kázně je přijc.mcc povinen zaplatit pená|c ve

výŠi 
,1 promile z Částky odvodu zakaŽdý den prodlení, nejvýŠe vŠak do výŠe tohoto odvodu Pená|e se

poČlta ode cjne rlas|edujic1ho po dni, kdy došlo k poruŠení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽních

nroslřerlktt na tlčot n^ň|,',l^',^|^|^ n.]',^Á e nenále Ize rlIožiI do 10 |nl nočilanÝr:h od 1 ledna rokuý|UJ!lUu|\u Ilu uUUL PUJNyLUv('tUlt;. \-/uVLJu o Pgl lol9 |.U ulv.|t uv IV lgL PUUItqllyUl | !

nasledu1icrho pO roce v němŽ doŠIo k poruŠeni rozpočtové kázně.

(B) O uIoŽcni odvodu a penále rozhoduje Městský Úřad Nepomuk v samostatné působnostr Jeiro

rozhodnutí přezkoLrmává v přenesené působnosti Krajský Úřad PIzeňského kraje podle zákona

č 129l20a0 Sb. ,,o krajich'. Správní orgány při tom postupuji pod|e zákona č,28012009 Sb ',daňový
řac1.. Poskytovaiel poskytuje na vyŽádáni informace získané při správě odvodů za poruŠení rozpočtové

kazně organu oprávněnérnu ke kontrole těchto prostředkŮ.

|X" Zveřejňování a ochrana osobních údajů

(1t Přiji:rnce bcre na věclorni a soirhIasi s tim, Že poskytovatel zvcřejni| dotačni program na SVe

úiednr desce, způsobem umoŽňu1ícím dá|kový přistup.

J



(2) Příjemce výslovně souhIasí s tím, aby poskytovate| zveřejnil tuto sm|ouvu i 1ejí připadne
dodatky, jakoŽ ijeji zruŠení a související dokumenty, na sVé Úředni clesce zpťtsobern unroŽřrujioínr

dálkový přístup, ve věstníku právnÍch předpisů kraje a na webových stránkách města. Příjemce
výs|ovně souhlasÍ s tim, aby tak poskytovate| za úče|em zachováni transparentnosti učinil i v případě
Že výše poskytované dotace nedosáhne 50.000,.Kč.

(3) Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, Že tato sm|ouva včetně jejích cJodatků musi být take
kaŽdemu přístupná na Městském úřadu v Nepomuku.

(4) Příjemce prohlaŠuje, Že byl dostatečně poučen o rozsahu informacÍ. ktorÓ 1sou pod|c zákona
č. 101/2000 Sb' ,,o ochraně osobních Údajů.. a přímo pouŽite|ných předpisů Evropské unie, zo
zveřejňování vyloučeny. Takto poučen příjemce proh|ašuje, Že výslovně souh|así se zveřejněním svých
osobních (identifikačnich) Údajů uvedených v Žádosti o dotaci, údajri o výši poskytnuté dotace, ce|ého
znění této sm|ouvy ijejích dodatků, důvodů, které vedly k neposkytnutí nebo nevyplacení dotace, jakoŽ

i oko|ností poruŠení rozpočtové kázně a jeho nás|edků.

(5) Příjemce rovněŽ potvrzuje, Že by| ve smys|u $11' s12 a $21 zákona č. 101/2000 Sb'

,,o ochraně osobních údajů.. řádně informován o zpracování svých osobních Údajů, Že tylo údaje
nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovo|aným osobám, nebudou pouŽity k jiným neŽ k výŠe

rrvedeným úče|r]m, a Že budou náleŽitě chráněny d|e $13 tohoto zákona. Pří;emce výs|ovně prohlašuje,

Že souhIasí s uchováním a zpracováním vŠech svých osobních Údajů' které pro účely uzavření této

smlouvy poskytl,

X. Spory

(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje pod|e zákorra č. 500i2004 Sb
správní řád..v přenesené působnosti Krajský Úřad Plzeňského kraje, Proti jeho rozhodnutÍ rre|ze podat

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

Xl. K|auzule d|e zákona o obcíclt

(1) Poskytovate| proh|aŠuje, Že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí dotace rozhodlo
Zastupite|stvo města Nepomuk ve smys|u $B5, písm. c) zákona č. 12812000 Sb. ,,o obcich.. svýnt

usnesenim ze dne 12' 12,2017, kterým pod bodem číslo USN-Z3-45712017 schválilo pravidia

dotačního programu ,,Podpora sportovních akcí... O výši dotace rozhodlo Zastupite|stvo města Nepomuk
na svém jednání dne,15. 3, 20,lB, č' jednání JedNZ3.2,1i201B'

Xl|. obecná a závěrečná ustanovení

(1) Podle $165 zákona č.500i2004 Sb. 
',spravní 

řád,'|ze soulad této sm|ouvy s právnirni předpisy
přezkoumat z moci Úřední. Příjemce můŽe dát podnět k provedení přezkumného řizení do 30 dnů ode
dne, kdy se o důvodu jeho zahájení dozvědě|. K přezkoumání sm|ouvy je přísluŠný správnÍ orgán
oprávněný řeŠit spory z této sm|ouvy'



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

pisernnou 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 zákoník.., s výjimkou ustanovení
o nepIatnosti právnÍch jednáni a relativni neúčinnosti, ustanovení o odstoupení od sm|ouvy
a odstupném, ustanovení o změně v osobě d|uŽníka nebo věřite|e, nejde-li o právní nástupnictví,
ustanovení o postoupení srnlouvy a o poukázce a ustanovení o započtení.

(4) Strany shodně prohlaŠují, Že tato smlouva byla uzavřena v dobré víře, podle pravé a svobodné
vů|e srn|uvnich stran. Žaana strana se nebude dovo|ávat nezna|osti nebo tísně při uzavírání této

srn|ouvy Strany se přitom zavazujÍ, Že nebudou tvrdit ani up|atňovat opak, coŽ by by|o jednánínr
nrrrrrrnlitlťrm L, lnrÁ rrarrn)í',Á r.nhr.'n', n.Á',.lluiJUULlvyrr, t\ruru tr(rPrJ4rvo uut iloily vtaur,

2 2 -03- 2010
V Nepomuku on. .!-P.3.., h !?V Nepomuku dne

Fotbalo
František Vik

město
lng;' Jiři Svec,




