
Veřejnoprávní sm|ouva o poskytnutí dotace
z dotačnÍho programu města Nepomttk,,Podpora sportovnÍch akcÍ,,

uzavřená podIe:

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

c $66c a $B5, písm. c)zákona č. 12Bl2000 Sb.,,o obcích..o

l. Učastníci smlouvy

Poskvtovatel dotace:
Město Nepomuk, |Č 00256986, náměstiA. Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou města |ng.

Jiřim Svecem

Přijemce do]oce - nezisková právnická osoba:
Název: TJ S|avoj Dvorec, z.s,
Zápis ve veřejném rejstřiku: Spolkový rejstřík * spis. zn. L 300, vedeno u Krajského soudu v Plznt

Sid|o. Průmyslová 2,lB, 335 03 Nepomuk
Ideniifikačn i čisIo: 44626495
Statutární zástupce. lng. Josef Jiráňek, předseda

ll. Preambule

(1) Předmětem této smlouvy je poskytnuti dotace z prostředků dotačniho pro9ramu města
Nepomuk pod názvem ,,Podpora sportovních akcí..' schvá|eného rozhodnutim Zastupite|stva města
Nepomuk usnesením číslo USN-Z3-457|2017 ze dne 12' 12.2017 (dále dotačni program).

(2) Příjemce prohlaŠuje, Že podmínky dotačního programu obdrŽe|, vzal na vědomi, a Že jsou mu

dokona|e známy, Strarry činí podmínky dotačního programu záuazné pro právní uztah z této smlouvy.

ll. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(1) Bankovni spojení poskytovatele je:

Banka: Ceská spořitelna a.s., čís|o ÚčÍu, 27-725628399/0800

(2) Bankovní spojení přijemce je:

Banka:
Banka:

(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovniho účtu poskytovatele na

bankovni účet přijemce'



|V. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) Poskytovate| poskytne přÍjemci dotaci v ce|kové výši 22'500,. Kč, z toho:
. 14.000 Kč na projekt ,,JarnÍ turna j v judu _ Xll. ročník', na Účet
. 5.000 Kč na projekt ,,Vátločtlí turnaj přípravek ve fotbale,,na úče
. 3,500 Kč na projekt lV  ročník nlenloriálu JiřÍho Maška v nla|é kopané a XX, ročník turna1e

v nohejbalu', na Účet

(2) Zdrojem kryti prostředků poskytovaných jako dotace je rozpočet nrěsta Neponruk.

V. Učel a doba dosaŽení ťrčelu dotace

(1) Dotace se v souladu s dotačnirn programem poskytuje na podporu sportovních akcí, turna1ů
a soutěŽí pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbliŽŠím oko|í s cíIern podpořit rozvoj sportovních
aktivit, společenského Života a aktivního Životního sty|u.

(2) Cinnosti, které jsou dotací podporovány, příjemce uskutečnív průběhu kalenclářnÍho roku 201B

VI. Žáclost o dotaci

(1) Dotace se poskytuje na pisemnou Žádostpříjemce, 1ejíŽvzorje pří|ohou dotačního prograrntr.

(2) Žádost obsahuje zejména tyto ÚcJaje:

() náZev, sid|o, identiíikační číslo,
() identifikaci osob zastupujících Žadate|e s uvedenínt právního důvodu zastoupení,
('' požadovanoučastku,
.l přesnó urČeni účeIu, na který ŽadateI chce dotaci použít
() dobu, v níŽmá býtdosaŽeno účelu dotace,
() odůvodněníŽádosti,
() SeZnam pří|oh Žádosti, které musÍ býtnejméně v rozsahu stanovenem dotaČnínl proqramem,
.) cJen vyhotovení Žáclosti a pocJpis osoby zastupující Žadate|e.

V|l' Podmínky poskytnutí a použití dotace a povinnosti příjemce

(1) Dotace se vyp|áci jednorázově, bezhotovostně, na bankovní Účet pří1enrce tlvecJený v tÓto

smIouvě do 30 dnů po jejim koneČném schválení poskytovate|em.

(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká nap|něním podmínek stanovenýcir v dotačním progran.]U

a v tÓto smlouvě, po posouzeni a oclsouh|asení poskytovatelent.

(3) Příjemce je povinen umožnit poskytovatelem určenému zástupci s|edovat veškerou Činnost, na
jejíŽ podporu se dotace poskytuje' Za tínr úče|enr je příjerrrce povinen umoŽnit zástupci poskytovatele
kdykoli vstouplt do provozních prostor příjemce, umoŽnit rnu ťrčast na kterÓkoli akci a Črnnosti příjenrce
a nahlédnout do vŠech souvisejíoích dclkIadů a materiá|ů, existujících v jakókoli po11obě. Jinak nlá
poskytovaleI právo dotaci neposkytnout'

')



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

o poskytnuti dotace nebo jiným způsobem sdělená poskytovate|i, jako nepravdivá nebo neúp|ná, nárok

na poskytnutí dotace zaniká', pokud byla dotace jiŽ vyplacena, vzniká příjemci povinnost ji v ce|é
vypIaoene výŠi bez oclk|adu poskytovate|i vrátit'

Vl||. Porušení rozpočtové kázně

(1) PoruŠenim rozpočtové kázně je kaŽdé neoprávněné pouŽiti nebo zadrŽeni peněŽnich

ilrostředkŮ poskytnutých jako dotacc' pod|e této smlouvy'

(2) Neoprávněným pouŽitím dotace je její pouŽití, kterým by|a poruŠena povinnost stanovená
dotaČnirn programem nebo touto smlouvou, anebo neprokáŽe-lr přijemce. jak byIa dotace pouŽrta

Dnem poruŠeni rozpočtove kázně je den, kdy byla dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejího připsáni

na úČet při1emce u dotace poskytované zpětně

(3) ZadrŽením dotace je poruŠení povinnostijejiho vráceníve stanoveném termínu. Dnem poruŠeni
rozpoČtové kázně je den nás|edující po dni, v němŽ marně uplynu| termín stanovený pro vrácení dotace.

(4) Pokud přijemce poruŠil r.ozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za poruŠení rozpočtové
kázné do rozpoČtu poskytovatele

(5t Při neoprávněném zadrŽeni dotace odpovídá odvod za poruŠeni rozpočtové kázně výŠi

tleopravněně zadrženýctl prostředků. Při neoprávněném pouŽití dotace odpovidá odvod za poruŠeni

rr;zpoČtové kázně celkove výŠidotace' pokud nenív následujícím odstavcistanoveno jinak.

(6) PoruŠeni povinnosti příjemce při nap|ňování ÚčeIu dotace, které je napravileIné, a které
při1c'ntce napraviI sarn, nebo ve Ihůtě, kterou stanovil poskytovateI ve výzvě k provedeni opatřeni
k nápravě se povaŽuje za méně záuaŽné poruŠení rozpočtové kázné. odvod za toto méně závaŽné
poruŠen1 rozpoČtové kázně stanovi svým rozhodnutím poskytovate| v rozmezí 50k aŽ 100% ce|kové

výŠe dotace.

(7) Za prodleni s odvodem za poruŠeni rozpočtové kázně je příjemce povinen zap|atit penále ve

výŠi 1 prornile z částky odvodu zakaŽdý den prod|eni, nejvýŠe vŠak do výŠe tohoto odvodu. Penále se
poČita otJe dne náslecJujícího po dni, kdy doŠ|o k poruŠení rozpočtové kázně, do dne připsaní peněŽních
^.^..ti^.]|,'.. ^^ ','Á^i ^oskvIrtvaleIe orlvnd e noná|o Iuo rrInžit.lo 10 |pt nnčítanÝr:h od 1. Iedna rokupIUĎLIELlnU IId uUřt pvJl\y(wvoLUIU. VuvUu d ptrl ldlv lZv uIUZlt \l\J Iv IgL P|JUILol IyUI l L

lrasledujiciilo po roce' v němŽ doŠlo k poruŠeni rozpočtové kázně'

(B) o uloŽení odvodu a penáIe rozhoduje Městský úřad Nepornuk v samostatné působnosti' Jeho
rozhodnuti přezkoumává v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje pod|e zákona
Č 12912000 Sb o krajich.. Správni orgány při tom postupu1i podle zákona č' 28012009 Sb. daňový
řad.. Poskyiovatel posky|uje na vyŽádáni iníormace získané při správě odvodů za poruŠeni rozpoČtové
r.,azttě orgatlu oprávněnému ke kontrole těohto prostředků.

lX" Zveřejňování a ochrana osobních údajŮ

(1) Příjemce bere na vědomí a souh|así s tím, Že poskytovate| zveřejnil dotačni program na své
ťrřcdni dLrsce způsobem umoŽňujícínr dálkový přistup'



(2) PřÍjernce výslovně souhlasi s tím, aby poskytovatel zveřejniI tuto smlouvu i jeji připadne

dodatky, 1akoŽ i jeji zruŠení a souvisejícÍ dokumenty, na Své Úřední desce způsobem umoŽňujicim
dálkový přístup, ve věstníku právnÍch předpisŮ kraje a na webových stránkách ntěsta. Přijenlce
výslovně souhlasí s tím, aby tak poskytovale| za Úče|em zachovánÍ transparentnosti uČinil i v případě
Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50'000,-Kč.

(3) Příjemce bere na vědomí a souhIasí s tim, Že tato smlouva včetně jejich dodatků musi být takc

každému přistupná na Městském Úřadu v Nepomuku.

(4) Příjemce proh|aŠuje, Že byl cJosiatečně poučen o rozsahu informací, které jsou podle zákona
č 101/2000 Sb .,o ochraně osobních Úda1ů a přimo pouŽitelných předpisu Evropsktj unie, ze
zveřejňováni vyloučeny. Takto poučen příjemce prohlaŠuje, Že výs|ovně souhlasi se zveřejněnim svých

osobních (identifikačnÍch) Údajů uvedených v Žádosti o dotaci' Údajů o výši poskytnuté dotace, oelého
znění této smlouvy ijejích dodatků, důvodů, které vedly k neposkytnutí nebo nevyplacení cotace 1akoŽ
i okolností norttšení roznnňlnvé khzně a ieho nás|edků.

(5) Příjemce rovněŽ potvrzuje, Že by| ve smys|u s11' s12 a $21 zákona č. 101i2000 Sb.

,o ochraně osobnich ÚdajŮ řádně informován o zpracování svých osobnich úcJa1ů Že tyto ÚcJa1e

ncbLtdou zpřístupněny či sděIovány nepovolaným osobárn, nebudou pouŽity k jiným nelŽ k výŠr:

uvedeným Úče|ům, a Že budou náleŽitě chraněny dle $13 tohoto zákona. Příjemce výslovnč prohlaŠLrje,

Že souhlasi s uchováním a zpracováním vŠech svých osobních Údajů, které pro Úče|y uzavření této

smlouvy poskytl,

X. Spory

(1) Spory z právních porlěrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle zákona Č 500/2004 St]

.,správni řád.. v přenesené působnosti Krajský Úřad P|zeňského kraje. Proti jeho rozhodnutí nelze podat

odvo|ání ani rozk|acJ. orávo na soudní ochranu tím není dotčeno.

Xl. K|auzu|e d|e zákona o obcíclt

(1) Poskytovatel prohlaŠuje' Že o uzavření této sm|ouvy a o poskytnutÍ dotace rozltodlrl

Zastupitelstvo města Nepomuk ve smyslu $B5, písm' c) zákona č. 12\l20a0 Sb. ,,o obcích svýrn

usnesením ze dne 12, 12,2017, kterým pod bodem číslo USN-Z3.45712017 schvá|i|o pravid|a

dotaičniho programL| PocJpora sportovních akcí .0 výŠi dotace rozhodlo Zastupitclstvo města NepomLtk

na svém 1er1nánídne 15' 3.201B, č jednáníJedNZ3-21/201B.

Xl|. obecná a závěrečná ustanovení

(1) Pod|e $165 zákona č.500/2004 Sb ,,správní řád. lze sou|ad této smlouvy s právnimi předpisy

přezkoumat z ntoci úřední' Příjemce můŽe dát podnět k provedenÍ přezkumného řizeni do 30 rlnŮ odc

dne. kdy se o důvodu jeho zahájení dozvěděl. K přezkounrání smlouvy je přísluŠný správni orgán

opravněný řeŠit spory z této sm|ouvy.

(2) PodIe $,166, ocJst (1) zákona č.500/2004 Sb.,,správni řád.Ize tuto smIouvu měnit jen

Dísentnou clohodou obou smIuvních stran.



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

stian take přiměřeně ustanovenÍ zákona č. 89/2012 Sb',,občanský zákonik.., s výjimkou ustanoven]

o nep|atrtosti právnich jecJnání a r.e|ativní neúčinnosti, ustanovení o odstoupení od smlouvy

a oc1stupnént, ustanovenj o změně v osobě dluŽníka nebo věřitele, nejde.li o právni nástupnictví,

ustanoveni o postoupeirí smlouvy a o poukázce a ustanovení o započteni'

(4) Strany shodně prohIaŠujÍ, Že tato sm|ouva byla uzavřena v dobré viře, pod|e pravó a svobodné

vů|e smIuvrrich stran. Žaana strana se nebude dovolávat nezna|osti nebo tÍsně při uzaviráni téttl

smlouvy. Strany se přitom zavazuji, Že nebudou trlrdit ani up|atřrovat opak, coŽ by by|o jednánim

nepoctivým, které nepoŽívá ochrany práva.

4l t.ll+
V Nepomuku dne. ..,.1 k:. t"

h

TJ\$l{voj Dvorec, z.s.

lng. Jořef Jiránek, předse;da
město

lnn lrrr \\/ralt tv. ulr I vvvv'




