
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutÍ dotace
z dotačnÍho programu města Nepomuk ,,Padpora sporiovních akcí.,

uzavřená podIe:

o $159 a $160 a $164 zákona č.500/2004 Sb. 'správní řád' o

o $10a zakona č.250/2000 Sb.,,o rozpočtových pravid|ech územnich rozpočtů o
o $66c a $85, písm' c) zákona č' 12Bl20O0 Sb" ,,o obcích, o

I. Účastníci smIouvy

Poskvtovatel dotace:
Město Nepotnuk, IC 00256986, náměstiA' Němejce 63 PSC 335 01, zastoupene starostou města lncl

Jiřím Svecem

a

P!rj9m!9!9!ace - nezisková práV

Název' Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk
Zapis ve veřejném rejstříku: Spolkový rejstřik spis. zn. L 38942, vedeno u Městského soudu v Praze
Sídlo' Husova244,335 01 Nepomuk
IdentifikaČn i Čislo: 49 1 82226
L'ra|' '|Á.,'i 

.,Á.l','.^^. |'Jt.-lLuLcllIll .dĎl.uPUU. rng Václav Horník, vedouoí pionýrské skupiny

ll, Preambule

(1) Přcdrnětem teto smIouvy je poskytnuti dotace z proslředků dotačniho programu města
Nepomuk pod názvem ,,Podpora sportovnich akci.., schváleného Zastupitelstvem města Nepomuk
usnesením číslo USN-Z3-45712017 ze dne 12,12,2017 (dá|e dotačni program)'

(2) Přijemce prohIaŠuje, Že podminky dotačního programu obdrŽe|, vza| na vědomí, a Že jsou rnu

dokonale Znamy' Strany činí podmínky dotačního programu záuazné pro právní vztahz této smlouvy"

Ill" Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(1) Bankovní spo1errí poskytovatele je:

Banka. Ceská spořitelna a.s', Čís|o účtu' 27-725628399/0800

(2) Bankovní spojení příjemce je:

Banka: 

(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovate|e na

bankovni Účet přijemce'



lV. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) . Poskytovate| poskytne příjemci dotaci ve výši 7'500'. Kč na projekt ,'sPORIOyNl AKCE
P/O/VYRSKE S KU P I NY N EP O A/I U K'

(2) Zdrojem krytí prostřeclků poskytovaných jako clotace je rozpoČet rněsta Nepornuk.

v' Úeel a doba c|osaŽení úče|u c|otace

(1) Dotace se v sou|adLr s dotačnínl proqramem poskytuje na podporu sportovních akci, turnajŮ

a soLrtěŽí pořádaných ve městě Nepomuklr a jcho nejbliŽŠím okolÍ s cílem podpořit rozvoj sportovnír;h

aktivit, spo|ečenského Života a aktivního Životního sty|u.

(2) Cinnosti, které jsou dotací podporovány, příjemce uskutečni v průběhu ka|endářniho roku 201B'

V|. Žádost o dcltaci

(1) Dotace sc poskytuje na pisemnou Žádostpříjemce, 1ejÍŽvzor jc přilohou dotačn.ho prOcJramU

(2) Zádostobsahuje ze1ména tyto Údaje:
() název, sídlo, icjentiíikaČní čís|o,

c identiíikaci osob zastupujicich Žadatele s uvedením právního důvodu zastoupeni,
() poŽadovanou částku,
() přesné určcni Účclu na ktcrý Žadatel chce dotaci poLtŽít,

o dobu, v níŽ má být dosaŽeno úče|u dotace,
() odůvodněníŽádosti,
() SeZnam pří|oh Žadosti, které musí býtnejméně v rozsahu stanoveném dotačnim programem
. cJcn vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupujÍcÍ ŽadatcIe

V|l' Poclmínky poskytnutí a pouŽití dotace a povinnosti příj*rnce

(1) Dotace se vyp|ácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovnÍ Účet příjernce, uvedený v teto

sm|ouvě do 30 dnů po jejím konečném schvá|ení poskytovatelem.

(2) Nárok na poskytnutí dotac;e vzniká naplněním podminek stanovených v doiačnírn programU

a v telo smlouvě, po posouzenÍ a odsouhlaseni poskytovate|em.

(3) Příjemce je povinen umoŽnit poskytovatelem určenému zástupci sledovat veškerou činnost, na
je1iŽ podporu se dotace poskytuje. Za Lim úče|em je příjemce povinen umoŽnrt zástupci poskytovatc|e

kdykoli vstoupitdo provozních prostor příjemce, umoŽnit mu Účast na kterékoIi akci a činnosti přijernce

a nah|édnout do vŠech souvisejícíc|r dok|adů a materiá|ů, extstujících v jakékoli podobě" Jinak rná

poskytovatel právo cJotaci neposkyinout.



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

o poskytnuti dotace nebo jiným způsobem sdě|ená poskytovateli, jako nepravdivá nebo neÚplná, nárok

rra poskytnuti dotace zaniká; pokud byla dotace jiŽ vyplacena, vzniká příjemci povinnost ji v celé
vyplacené výši bez odkIadu poskytovate|i vrátit.

V||l. Porušení rozpočtové kázně

(1) PoruŠen]m rozpočtové kázně je kaŽdé neoprávněné pouŽiti nebo zadrŽeni peněŽních
prostředkŮ poskytnutých jako dotace pod|e této sm|ouvy.

(2) Neoprávněným pouŽitím dotace je její pouŽiti' kterým by|a poruŠena povinnost stanovená
dotačninl programem nebo touto smlouvou, anebo neprokáŽe.Ii příjemce, jak byIa dotace pouŽita'

Dnem poruŠeni rozpočtové kázně je den, kdy by|a dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejího připsání

na účet přijemce u dotace poskytované zpětně'

(3) ZadrŽenim dotace je poruŠení povinnostijejího vrácenive stanoveném termínu' Dnem poruŠení

rozpočtové kázně je den nás|edujíci po dni, v němŽ marně up|ynu| termín stanovený pro vrácení dotace.

(4) Pokud přijemce poruŠi| rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za poruŠeni rozpočtové
kázně c|o rozpočtu poskytovate|e.

(5) Při neopravněném zadrŽeni dotace odpovidá odvod za poruŠení rozpočtové kázně výŠi

neoprávněně zadrŽených prostředků. Při neoprávněném pouŽití dotace odpovÍdá odvod za poruŠení

rozpočtové kázně ceIkové výŠi dotace, pokud není v nás|edujicim odstavci stanoveno jinak.

(6) PoruŠeni povinnosti příjemce při naplňování ÚčeIu dotace, které je napraviteIné, a které
příjenrce napravi| sám, nebo ve lhůtě, kterou stanovi| poskytovatel ve výzvě k provedení opatřeni

k nápravě' se povaŽuje za méně závaŽné poruŠenÍ rozpočtové kázně. odvod za toto méně závaŽné
poruŠeni rozpoČtové kázně stanoví svým rozhodnutím poskytovatel v rozrnezí 5,/, aŽ,100% ce|kové

výŠe cjotace

(7) Za prod|eni s odvodem za poruŠeni rozpočtové kázně je příjemce povinen zap|atit pená|e ve

výŠi 1 promile z částky odvodu zakaždý den prodlení, nejvýŠe však do výŠe tohoto odvodu. Pená|e se
počitá ode dne nás|edujícího po dni, kdy doŠlo k poruŠení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽních

prostředků na učet poskytovatele. Odvod a penále lze uloŽit do 10 |et počitaných od 1' |edna roku

následujicího po roce, v němŽ doŠlo k poruŠeni rozpočtové kázně.

(B) O uloŽení odvodu a pená|e rozhoduje Městský úřad Nepomuk v samostatné působnosti. Jeho

rozhodnuti přezkournava v přenesené působnostl Krajský uřad Plzeriského kraje podle zákona

Č. 129/2000 Sb" ,,o krajich.,. Správní orgány při tom postupují podle zákona č.28012009 Sb' ,,daňový

řad . Poskytovatel poskytuje na vyŽádáni iníormace ziskané při správě odvodů za poruŠeni rozpočtové

kázně orgánLr oprávněnému ke kontro|e těchto prostředků.



|X. Zveřejňování a ochrana osobních údajŮ

(1) Příjemce bere na vědomí a souh|asi s tím, Že poskytovate| zveřejni| dotačni program na svr)

úřední desce, způsobem umoŽňujícím dá|kový přístup.

(2) Příjemce výsIovně souhIasí s tím, aby poskytovateI zveřejniI tuto smlouvL-t i její připadné:
A^.|^||,', ;^|,,.; ; i^iíuvuot^y' Jo^tJ. |1c1r ZfUšeflí a souvisejicí dokumenty, na své Úředni desce způsobem umoŽňujícínr
dá|kový přístup, ve věstníku právních předpisů kraje a na webových stránkách města. Příjemce
výs|ovně souh|así s tím, aby tak poskytovate|za Úče|em zachování transparentnosti učini| iv připacJě,

Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50.000,.Kč.

(3) Příjemce bere na vědomí a souh|así s tím, Že tato smlouva včetně jejích dodatků nrusi být takó
kaŽdému přístupná na Městském úřadu v Nepomuku.

(4) PřÍjemce proh|ašuje, Že by| dostatečně poučen o rozsahu informaci, které jsoLr pod|e zákona
č. 101/2000 Sb. ,,o ochraně osobních Údajů a přímo pouŽite|ných předpisů Evropské unie, zil
zveře1ňování vyloučeny' Takto poučen přijemce prohIašuje, Že výs|ovně souhIasí se zveřejněním svých
osobních (identifikačních) Údajů uvedených v Žádosti o dotaci, údajů o výši poskytnuté dotace, celého
znění této sm|ouvy i jejich dodatků, důvodů, které ved|y k neposkytnutí nebo nevyp|acení dotace, jakoŽ

i okolností porušeni rozpočtové kázně ajeho nás|edků.

(5) Příjemce rovněŽ potvrzuje, Že byl ve snryslu $11' s12 a $21 zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních Údajů., řádně informován o zpracování svých osoLlních Údajů, Že tyto ÚcJajr:

nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovoIanýnt osobám, nebudou pouŽity k jiným neŽ k výŠe
uvecleným úče|ům, a Že budou.ná|eŽitě chráněny d|e $13 tohoto zákona. Příjemce výslovně prohlaŠuje'

Že souhlasi s uchovánim a zpracovánim všech svých osobních Údajů, které pro Účely uzavření této

smlouvy poskytl.

X. Spory

(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje pod|e zákona č. 500/2004 Sb

'správnÍ řád.'v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje. Protijeho rozhodnutí nelze podat

odvo|áni ani rozklad: orávo na soudní ochranu tim není dotčeno.

X|' K|auzule d|e zákona o obcích

(1) PoskytovateI prohIašuje, Že o uzavřenÍ teto sm|oLtvy É] o poskytnuti dotace rozhodlo
Zastupite|stvo města Nepomuk ve smys|u $B5, písm. c) zákona č. 12Bl2000 Sb.,,o obcích..svýnr
usnesením ze dne 12. 12" ?-017, kterým pod boderrr čís|o USN-Z3-45712017 schvá|i|o pravidIa

dotačního programu 
',Podpora 

sportovních akcÍ... o výši dotace rozhod|o Zastupite|stvo měs[a Neponruk

na svém jednáni dne 15. 3. 201B, č. jednáni JedNZ3-21/201B.



Xl|' obecn á a závérečná ustanoveni

(1) Pcld|e $.l65 zákona č.500/2004 Sb ,,správní řád.,|ze soulad této smlouvy s právnimi předpisy
přezkournat z moci úřední' Přijemce můŽe dát podnět k provedeni přezkumného řízení do 30 dnů ode
dne, kdy se o důvodu jeho zahájení dozvěděl. K přezkoumání sm|ouvy je přis|uŠný správni orgán

oprávtlěný řeŠit spory z této smlouvy.

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

pisemnou dohodou obou smIuvních stran.

(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a úče| této srnlouvy nevy|učuje, pouŽijí se na práva a povinnosti
stran také přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,,občanský zákoník.., s výjimkou ustanovo'ní

o nepIatnosti právnich jednáni a relativní neÚčinnosti, ustanoveni o odstoupeni od sm|ouvy

a odstupném, ustanoveni o změně v osobě dluŽnika nebo věřite|e, nejde-|i o právni nástupnictvi,
ustanoveni o postoupení sm|ouvy a o poukázce a ustanoveni o započtení,

(4) Strany shodně prohIašuji, Že tato sm|ouva by|a uzavřena v dobré víře, pocJ|e pravé a svobodné
vůle snlluvnich stran' Zádná strana se nebude dovo|ávat nezna|osti nebo tísně při uzavíráni teto

smlouvy' Strany se přitorn zavazujÍ, Že nebudou tvrdit ani uplatňovat opak, coŽ by bylo jednánim

nepoctlvým, ktcré nopoŽívá ochrany práva.

V Nepomuku dne.... 4...*. 
.

ÍrUenlce:
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Nepomuk
Ing. Vác|av Hornik, vedoucí pionýrské skupiny

2 2 -03- 2018
V Nepornuku dne

město Nepomrrk
lng. Jiří Svec, starosta




