
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z dotačnÍho programu města Neponuk ,,Podpora sportovnÍch akcÍ,,

uzavřená podIe:

r $159 a $160 a $164 zákona č.500/2004 Sb.,,správní řád.. r
o $.10a zákona č 250/2000 Sb. ,o rozpočtových pravld|ech územnich rozpočiů o

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

l" Účastníci sm|ouvy

Poskytovatel dotace:
Město Nepomuk, lČ 00256986, náměstíA. Němejce 63, PSČ 335 0,1, zastoupené starostou města Ing.

Jtřim Svecem

a

Přiiemce dotace - nezisková právnická osoba:
Název: SH ČMs - Sbor dobrovo|ných hasičů Dvorec
Zapis ve veřejném rejsiříku: Spolkový rejstřik * spis' zn. L 37381, Vedeno u Městského soudu v Praze
Sídlo: V Huti 12, Dvorec, 335 03 Nepomuk 3

Identi|ikačni číslo: 69457433
Statutárni zástupce: Josef Jára, starosta

ll. Preambule

(1 ) Předmětem teto smlouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačního pro9ramU města
Nepomuk pod názvem ,Podpora sportovnich akcí.., schvá|eného Zastupitelstvem města Nepomuk
usnesením číslo USN-Z3-45712017 ze dne 12' 12'2017 (dá|e dotační program).

(2) Příjemce prohlaŠuje' Že podminky dotačniho programu obdrŽel, vzaI na vědomi, a Že jsou mu

dokonale známy' Strany čini podminky dotačního programu závazné pro právní uz|ahz této smlouvy.

l||. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(1) Bankovni spojeni poskytovatele je:

BanKa. Ceská spořitelna a's.' číslo ÚčIu, 27.725628399/0800

(2) Dotace bucie poskytnuta v hotovosti v účtárně města Nepomuk'

|V' Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) .Poskytovate|.poskytne příjemci dotaci ve uýši 4'500,. Kč na projekt,,OKR\K)VÁ HÁs/Čs/d
SOUTEZ KE 124 VYROCI ZALOZENI SBORU",



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

v' Úeet a doba dosažení úče|u dotace

(1) Dotace se v souladu s dotačním programem poskytuje na podporu sportovnicir akci, turnajů

a soutěŽi pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbIiŽŠím okolí s cí|em podpořit rozvoj sportovnich

aktivit, spoIečenského Života a aktivniho Životniho stylu.

(2) Činnosti, které jsou clotací podporovány, příjemce uskutečnív průběhu ka|endářniho rokLt 201B'

V|. Žáclost o dotaci

(1) Dotace se poskytuje na písemnou Žádost příjenrce, 1ejiŽuzor je pří|ohou dotačního programu.

(2) Žáclost obsahuje zejména tyto údaje:

o název, sídlo, iclentifikační čís|o,

o iclentifikaci osob zastupu1ícich Žadate|e s uvedením právního důvodu zastoupení,

o poŽadovanou částku,
o přesné určení úče|u, na který Žadate| chce dotaci pouŽít,

() dobu, v niŽmá býtdosaŽeno Účelu dotace,
() odůvodněni Žádosti,

o seznam pří|oh Žáclosti, kter:é nrusí být nejméně v rozsahu stanoveném dotačním progranlem,

() den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující Žaclate|e.

V|l. Podmínky poskytnutí a pouŽití dotace a povinnosti příjemce

(1) Dotace se vyp|áci jeclnorázově, bezhotovostně, na bankovní účet přijemce, ve výjinleČných

případech v hotovosti v účtárně města Nepomuk, a to do 30 dnů po jejÍm koneČnérn schváleni

poskytovatelem.

(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká nap|rrěnim podmínek stanovených v dotačnim programU

a v této sm|ouvě, po posouzení a odsouh|asení poskytovatelem.

(3) Příjemce je povinen umoŽnit poskytovatelem určenému zástupci s|edovat veŠkerou Činnost, na

jejiŽ podporu se dotace poskytuje. Za tirn účelenr je přijemce povinen umoŽnit zástupcí poskytovate|e:

kdyko|i vstoupit do provozních prostor příjemce, umoŽnit mu účast na kteréko|i akoi a činnosti příjemce

a nah|édnout do vŠech souvisejicích dok|adů a materiá|ů, existujícich v jakéko|i poclobě. Jinak má

posky[ovateI právo dotaci neposkytnout.
(4) Pokud se ukáŽe jakáko|i informace, podk|ad nebo jiná skutečnost uvedená přijemcem v Žádostl

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

na poskytnutí dotace zaniká; pokud by|a dotace jiŽ vyp|acena, vzniká přijenrci povinnost ji v ce|é

vypIacené výŠi bez odkladu poskytovateIi vrátit.

Vl||. Porušení rozpočtové kázně

(1) PoruŠenim rozpočtové kázně je kaŽdc neoprávněné pouŽití nebo zadrŽenl peněŽnich

prostředků poskytnutých jako dotace podle této smIouvy.
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(2) Neopravněným pouŽitim dotace je její pouŽiti, kterým byla poruŠena povinnost stanovená

dotačním programem nebo touto smlouvou, anebo neprokáŽe-|i přijemce, jak byla dotace pouŽita.

Dnem poruŠeni rozpočtové kázně je den, kdy byla dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejího připsáni
rtn t,ti.al nřiiomr.o rr r|n{2gg poskytované zpětně.

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

rozpoČtove kazně je den násIedujici po dni, v němŽ marně Lrp|ynuItermín stanovený pro vrácenídotace'

(4) Pokud přijemce poruŠi| rozpočtovou kázeň, je povinen provéSt odvod za poruŠeni rozpočtové

kázně do rozpoČtu poskvtovatele.

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

tteopravněně zadrŽených prostředků' Při neoprávněném pouŽití dotace odpovidá odvod za poruŠeni

rozpočtové kázně celkové výŠi doiace, pokud není v nás|edujícím odstavci stanoveno jinak'

(6) PoruŠen1 povinnostl př1jemce při naplriováni účelu dotace, které je napravrteIné, a které

přijemce napravil sám, nebo ve lhůtě, kterou stanovi| poskytovate| ve výzvě k provedení opatření

k napravé, se povaŽuje za méně závaŽné poruŠení rozpočtové kázně. Odvod za toto méně závaŽné
poruŠeni rozpoČtové kázně stanoví svým rozhodnutím poskytovate| v rozmezí 50k aŽ 100% ce|kové

výŠe dotace.

(/) Za prodIeni s ocjvodem za poruŠeni rozpočtové kázně je přijemce povinen zapIatit penále ve

výŠi 1 promile z částky odvodu zakaŽdý den prodIení, nejvýše vŠak do výŠe tohoto odvodu. Pená|e se

poČita ode dne následujíciho po dn1,.kdy doŠ|o k poruŠení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽnich

nrnstředkr,r na r,tčpt nnqkrl1ntialplp odrlod a nená|e Ize rrloŽit 6ln 1o lal nnňílnnťr"h.td,1 . ledna rokuplLlJLlOUnU lrO UUgL P\JJnyLVV(f,tglg, VUVVU q ygllqlU leu ulv4lL uv lv rul yvvrLurrJwr | \

nás|edujícího po roce, v němŽ doš|o k poruŠeni rozpočtové kázně'

(B) O u|oŽení odvodu a penále rozhoduje Městský Úřad Nepomuk v samostatné působnosti. Jeho
rozhodnutí přezkounrává v přenesené působnosti Krajský Úřad P|zeňského kraje podle zákona
č, .12912000 Sb. ,,o krajich..' Správni orgány při tom postupují pod|e zákona č' 28012009 Sb. ,,daňový
řad.. Poskytovatel poskytuje na vyŽádání informace ziskané při správě odvodů za poruŠení rozpočtové

kázně oroánu oorávněnému ke kontrole těchto prostředků.

|X. Zveřejňování a ochrana osobních údajů

(1) Přijernce bere na vědomi a souh|así s tim, Že poskytovatel zveřejni| dotační program na SVe

Úředni desce, způsobem umoŽňujícím dá|kový přístup'

(2) Přijemce výsIovně souhIasí s tím, aby poskytovateI zveřejnil tuto smIouvu i její připadne

cJodatky, jakoŽ i její zrušení a souvisejíci dokumenty, na své úředni desce způsobem umoŽňujicím

dalkový přistup, ve věstníku právnich předpisů kraje a na webových stránkách města. Příjemce

výs|ovně souh|asi s tím, aby tak poskytovate| za Účelem zachování transparentnosti učinil i v připadě,

Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50.000'-Kč.



(3) Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, Že tato sm|ouva včetně jejÍch dodatků musí být take
kaŽdému přístupná na Městském úřadu v Nepomuku.

(4) Příjemce proh|aŠuje, Že byl dostatečně poučen o rozsahu informací, které jsou pod|e zákona
Č' 101/2000 Sb' ,,o ochraně osobních Údajů.. a přimo pouŽite|ných předpisů Evropské unie, ze
zveřejňování vy|oučeny. Takto poučen příjemce proh|aŠuje, Že výslovně souhlasí se zveře1něnim svých
osobních (identifikačních) údajů uvedených v Žádosti o dotaci, Údajů o výŠi poskytnuté dotace' celého
znění této sm|ouvy ijejích dodatků, důvodů, které ved|y k neposkytnutí nebo nevyplaceni dolar;e, jakoŽ

i oko|ností poruŠení rozpočtovó kázně a jeho nás|edkŮ.

(5) Příjemce rovněŽ potvrzuje, Že by| ve smyslu s11' s12 a $21 zákona č. 101/2000 Sb.

,'o ochraně osobních údajů'. řádně informován o zpracovánÍ svých osobních údajů, Žr; tyto údaje
nebudou zpřístupněny či sdě|ovány nepovolaným osobám, nebudou pouŽity k 1inýrn neŽ k výŠe

uvedeným Úče|ům, a Že budou náleŽitě chráněny d|e $13 tohoto zákona, Přijemce výslovně prohlašuje,

Že souhlasi s uchovánÍm a zpracováním vŠech svých osobních údajů, ktere pro úče|y uzavřeni této

smlouvy poskytl.

X. Spory

(1) Spory z právních poměrů při poskytntrli dotace rozhoduje podle zákorra Č. 500/2004 sb.
správní řád'. v přenesené působnosti Krajský Úřad P|zeňského kraje. Protijeho rozhodnrrtÍ ne|ze podal

odvo|ání ani rozk|ad; právo na soudni ochranu tím nenídotčeno.

XI. K|auzule d|e zákona o obcích

(1) Poskytovatel prohlašuje, Že o uzavření této smlouvy a o posky1nutí cJotaoe rozhodlo
Zastupitelstvo města Nepontuk ve smyslu $B5, písm. c) zákona č' 12812000 Sb. ,,o ollcíoh., svýnl
usnesením ze dne 12' 12,2017, kterým pod bodem čislo USN-23-45712017 schvá|ilo pravidla

dotačniho programu ,,Podpora sportovních akcí,.. o výši dotace rozhod|o Zastupitelstvo města Nepomuk
na svém jednání dne ,l5. 

3. 201B, č. jednáni JedNZ3-21/201B.

X||. obecn á a závérečná ustanovení

(1) Podle $165 zákona č' 500/2004 Sb',,správní řád,,|ze sou|ad této smlouvy s právnínri předpisy
přezkoLrmat z moci úřední. Příjemce můŽe dát podnět k provedení přezkumného řízení do 30 dnů ode:

dne, kdy se o důvodu 1eho zahájení dozvědě|. K přezkoumání sm|ouvy je přís|uŠný správní orgán

oprávněný řeŠit spory z této sm|ouvy.

(2) Pod|e $166, orjst. (,l) zákona č.500/2004 Sb',,správní řád,. lze tuto srnlouvLl nrěnit jen

oísemnou dohodou obou smluvních stran.

(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a účel této sm|ouvy nevylučuje, poLtŽi1í se na práva a povinnosti

stran také přirněřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,,občanský zákonik.., s výjintkou ustanovení
o neplatnosti právních jednání a relativni neúčinnosti, ustanovení o odstoupeni od smIoiivy



a odstupném, ustanoveni o změně v osobě d|uŽnika nebo věřitele, nejde-li o právni nástupnictví,
ustanoveni o postoupeni sm|ouvy a o poukázce a ustanoveni o započtení'

(4) Strany shodně prohlaŠují, Že tato srnlouva by|a uzavřena v dobré víře, podle pravé a svobodné
vů|e sm|uvních stran. Žadna strana se nebtrde dovo|ávat nezna|osti nebo tísně při uzavíráni této

sm|ouvy' Strany se přitonr zavazuji, Že nebudou tvrdit ani up|atňovat opak, coŽ by bylo jednáním
nonnnlitltjrn klorÁ nnn^ěírlá nnhrnnll nrárlnIlEýUUt|VyIlIj n tUIU Il(;PUZIVd UUl ||d|ly PIdvd.

2 2 '03'2018
v l\epornlrKu 0ne .., v Neponruku dne. I6 
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Příi
SH CMS - Sbor dobrovo ých hasičů Dvorec

Josef Jára, štarosta




