
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z dotačního programu města Nepomuk ,,Podpora sportovnÍch akcí,,

uzavřená podle:

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

o $66c a $B5, písm. c) zákonač.128|2000 Sb. ,,o obcích.. o

l. Učastníci smlouvy

Pnqkvlnvelpl dnl:r'p
] vv|\'\vr9LvI vv\Vvv'

Město Nepomuk, |Č 00256986, náměstiA. Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou města Ing.

Jiřim Svecem

a

Přiiemce dotace - nezisková právnická osoba:
Název: Automoto k|ub Nepomuk v AČR
Zápis ve veřejném rejstříku: Spo|kový rejstřík, oddí| L, vloŽka 50803, vedený Městským soudem v ?raze
Sid|o" P|zeňská 456, 335 0,1 Nepomuk
Identifikačni čis|o: 0051 61 39
StatutárnÍ zástupce: Jan Po|ívka, předseda k|ubu

ll. Preambule

(1) Předmětem tÓto smlouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačního programu města
Nepomuk pod názvern ,,Podpora sportovnich akci'., schvá|eného ZastupiteIstvem města Nepomuk
usnesením číslo USN-Z3-45712017 ze dne 12,12,2017 (dále dotačni program)'

(2) Příjemce prohIaŠuje, Že podmÍnky dotačního programU obdrŽe|, vza| na vědomí, a Že jsou mu
cjokonale známy' Strany činí podrnínky dotačního programL| závazné pro právni vztahztéto smlouvy.

||. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(1) Bankovní spojení poskytovatele je:

Banka: Ceská spořitelna a's., čislo Účtu, 27.725628399/0800

(2) BankovnÍ spojení příjemce je:

(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovniho Účtu poskytovatele na
bankovní úČet přÍiemce.



(1)

(2)

(1)

(2)

lV. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

PoskytovateI poskytne příjemci dotaci v ceIkové výši 34,000,. Kč, z toho:

16.500,- Kč na projekt,,XXXVll, NEP)MUCKÝ rnoLÚurLNÍK,,
17'500,- Kč na projekt,'MlslRoysTVÍ }VĚTA y S/DECÁRCROSSU 201B,,

Zdrojem krytí prostředků poskytovaných jako dotace je rozpočet města Nepomuk.

v. Úeet a doba dosaŽení úče|u dotace

(1) Dotace se v sou|adu s dotaČním programem poskytuje na podporu sportovních akcí, turnajů

a soutěŽí pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbliŽŠím oko|í s cí|em podpořit rozvoj sportovních
aktivit, spo|ečenského Života a aktivního Životního sty|u'

(2) Činnosti, které jsou dotací podporovány, přÍjernce uskutečnív průbehu kalendářniho roku 201B'

V|. Zádost o dotaci

Dotace se poskytuje na písemnou Žádost příjemce, 1e)iŽvzor je přílohou dotačního programu.

7qÁacl nhcahrrio zoimón: Írltn rirl:ia.AduUJL UUĎdl Iu]c .UJIlIU||q ty Lv uuaJv'

() název, síd|o, identiíikačnÍ čís|o,
() identifikaci osob zastupu1icích Žadatele s uvedením právního důvodu zastoupení,
() poŽadovanou částku,
o přesné určení úče|u, na který Žadatel chce dotaci pouŽít,
() dobu, v níŽ má být dosaŽeno úče|u dotace,
() odůvodnění Žádosti,

o seznam pří|oh Žádosti, které musí být nejméně v rozsahu stanoveném dotačním programem,

o den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující Žadate|e.

Vl|. Podmínky poskytnutí a pouŽití dotace a povinnosti příjemce

(1) Dotace se vyplácí jednorázově' bezhotovostně, na bankovní účet přijcmce, Lrvedený v tÓto

smlouvě do 30 dnů po jejím konečném schválení poskytovate|em'

(2) Nárok na poskylnutí dotace vzniká nap|něním podmínek stanovených v dotačním prograrnu

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

(3) Přijemce je povinen umoŽnit poskytovatelem určenému zástupci s|edovat veŠkerou činnost, na

jejíŽ podporu se dotace poskytuje' Za tÍm úče|em je příjemce povinen umoŽnit zástupci poskytovatele

kdyko|i vstoupit do provozních prostor příjemce, umoŽnit mu účast na kteréko|i akci a činnosti při1emce

a nah|édnout do všech souvisejicich dok|adů a materiá|ů, existujících v jakékoli podobě. Jinak nrá

poskytovatel právo dotaci neposkytnout.

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

o poskytnutí dotace nebo jinýnr způsobem sdě|ená poskytovateli, jako nepravdrvá nebo neúplná' nárok

..)



na pOSkytnuti dotace zariká', pokud byla dotace jiŽ vypIacena, vzniká přijemci povinnost ji v oele
vypIacené výŠi bez odkladtt poskytovateli vrátit.

Vlll. Porušení rozpočtové kázně

(1) PoruŠením rozpočtové kázně je kaŽdé neoprávněné pouŽiti nebo zadrŽerli peněŽnich
prostředkŮ poskytnutých jako dotace podle této sm|ouvy.

(2) Neoprávněnýnr pouŽitim dotace je její pouŽití, kterýrn byla poruŠena povinnost stanovená
dotaČnltn prograrnem nebo touto smlouvou anebo neprokáŽe-li příjetnce, jak by|a dotace pouŽita'

Dnem poruŠeni rozpoČtovc kázně je den, kdy by|a dotace neoprávněně pouŽita nebo den jejího připsaní
r'a ťrčel rlříiemr:c tt dol;lr:rr noskvlovaná znětně

(3) ZadrŽenim dotace je ponrŠení povinnostijejího vrácení ve stanovenóm terminu. Dnem poruŠeni
rozpočtove kazně je den následujici po dni, v němŽ marně uplynuI termín stanovený pro vráceni dotace.

|.lt Pokucl přijcrnce poruŠil rozpoČtovou kázeň, je povincn provést odvod za poruŠcni rozpočlove

^azně 
do rozpoČ[u ooskyiovatele.

(5) Při rlcopravněném zadrž-eni dotace odpovídá odvod za poruŠení rozpočtove kázně výŠi

neoprávrlěné zadrŽených prostřec1ků. Při neoprávněném pouŽiti dotace odpovidá odvod za poruŠeni

rozpočtove kazně ceIkove výŠi dotace, pokud není v následujicím odstavci stanoveno jinak'

(6) PoruŠení povinnosti příjemce při nap|ňovánÍ účeIu dotace' které je napravitelné, a k[c.ré

pří1ernce napraviI sánt, nebo ve lhůtě, kterou stanoviI poskytovatel ve výzvě k provedeni opatřeni
k rlapravě sc. povaŽuje za méně záuaŽné poruŠení rozpoČtové kázně. Odvod za ioto méně závaŽné

1loruŠerti rozpočtove kazně stanovi svým rozhodnutim poskytovateI v rozmezi 50/o áŽ,100% celkové
výŠe dotace

(7) Za prodIcni s odvodem za poruŠcní rozpočtové kázně je příjemce povinen zapIatit pená|e ve
výŠi 1 prontile z částky odvodu zakaŽdý den prodlení, nejvýŠe vŠak do výŠe tohoto odvodu. Penále se
poČitá odc dne následujícího po dni, kdy doŠlo k poruŠení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽnich

l]iostřcdkŮ na úČet poskytovate|e. Odvod a pena|e |ze u|oŽit do 10 let počitaných od 1' ledna roku
rl:tqIr'diriír.í|ln nrl lr).o \i nr.'rrrž r1rrčln k nnrr rčoní rnznnč.inttó kAzrlč'rrqJruvrr]rvrlrv yv rvuu) v rlwlrrL vvJrv r\ yvruJUril rv4PvvLwvv r\ulrrv,

(B) O uloŽerii oclvodu a penale rozhodu1e Městský Úřad Nepomuk v samostatné působnostr Jeilo
rozhodnLlti přezkournavá v r;řenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje podle zakona
č.12912000 Sb ,o krajich..' Správní orgány při tom postupují podle zákona č' 28012009 Sb ,,dariový
řad Poskytovatc| poskytuje na vyŽádáni inÍormace ziskarré při správě odvodů za poruŠeni rozpočtovÓ
kázně orgánu oprávnenému ke kontrole těchto prostředků'

|X. Zveřejňování a ochrana osobnÍch údajů

(tt Přijcrnce bere na vedc,rmi a souhlasi s tim. Že poskytovate| zvcřejnil dotačni program na SVc

úřední dcsce zpŮsobent urnoŽňujíoím dalkový přístup

(2) Přijernce výsIovně souhIasi s tím, aby poskytovatel zveřejniI tuto smlouvu i její připadne

dodatky jakoŽ ijeji zruŠení a souvisejici dokumenty, na Své úřední desce způsobem umoŽňujicim

j



dálkový přistup, ve věstniku právních předpisů kraje a na webových stránkách města. Příjemce
výs|ovně souh|así s tim, aby tak poskytovate| za úče|em zachování transparentnosti učinil i v připadě,

Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50.000,-Kč.

(3) Příjemce bere na vědomí a souhIasí s tím, Že tato smlouva vČetně jejich dodatků musí být take
kaŽdému přístupná na Městském úřadu v Nepomuku.

(4) Přijemce proh|ašuje, Že byl dostatečně poučen o rozsahu informaci, které jsou pod|e zákona
č' 1 01/2000 Sb. ,,o ochraně osobních Údajů.. a přímo pouŽitelných předpisů Evropské unie, ze
zveřejňování vy|oučeny. Takto poučen příjemce prohlaŠuje, Že výslovně souhlasi se zveře1něním svých
osobních (identifikačních) Údajů uvedených v Žádosti o dotaci, údajů o výŠi poskytnuté dotace, ce|ého
zněni této sm|ouvy ijejích dodatků, důvodů, které ved|y k neposkytnutí nebo nevyplaoení dotace, 1akoŽ
i oko|ností porušení rozpočtové kázně ajeho nás|edků'

(5) Příjemce rovněŽ potvrzuje, Že by| ve smys|u s11, s12 a $21 zá|<ona Č. 101/2000 sb
,,o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracováni svýoh osobních Údajů, Že tyto údajr;

nebudou zpřÍstupněny Či sdělovány nepovolanýnt osobám, nebudou pouŽity k jiným neŽ k výše
uvecleným účelům, a Že budou ná|eŽitě chráněny dle $13 tohoto zákona. Přijenrce výslovně proh|aŠuje .
Že souh|así s uchováním a zpracováním všech svých osobních údajů, které pro úče|y uzavřeni této

smlouvy poskytl.

X. Spory

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

,'správní řád.. v přenesené působnosti Kra1ský Ůřad Plzeňského kraje' Proti jeho rozhodnutí ne|ze podat

odvo|ání ani rozklad: orávo na soudní ochranu tim není dotČeno,

X|' Klauzule d|e zákona o obcích

(1) Poskytovate| prohIaŠuje, Že o uzavření této sm|ouvy a o poskytnuti clotace rozhodlo
Zastupitelstvo města Nepomuk ve smyslu $B5, písm. c) zákona č. 12Bl2000 Sb' ,o obcích.'svýnr
usnesením ze dne 12. 12.2017, kterým pod bodem čÍs|o USN-Z3-45712017 schvá|i|o pravirlla

dotačního programu ,'Podpora sportovních akcí'.. o výši dotace rozhod|o Zastupite|stvo města Nepomuk
na svétn jednání cjne 15. 3. 201B, č. jednání JedNZ3.21l20,lB.

X|l. obecn á a závérečná ustanovení

(1) Podle $165 zákona č.500/2004 Sb. ,správní řác|.|ze sou|ad této smlouvy s právními přecJpisy

přezkoumat z moci úřední. Příjenrce můŽe rlát podnět k provedení přezkunlnóho řizenÍ rJo 30 cjnů ode

dne, kdy se o důvodu jeho zahá1ení dozvědě|. K přezkoumání smlouvy je přisluŠný správní orgán

oprávněný řeŠit spory z této sm|ouvy.

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

písemnou dohodou obou smluvních stran.



(3) Pokud to veřejnoprávni 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 neplatnostt právnich jednáni a relativni neÚčinnosti, ustanovení o odstoupení od smIouvy

a odstupném. ustanoveni o změně v osobě dluŽníka nebo věřitele, nejde.li o právní nástupnictvi,
ustanovení o postoupeni sm|ouvy a o poukázce a ustanovenÍ o započtenÍ.

(4) Strany shodně prohlaŠuji, Že tato smlouva byla uzavřena v dobré víře, podle pravé a svobodné
vůle sm|uvních stran. Žaana strana se nebude dovo|ávat nezna|osti nebo tísně při uzavírání této

smlouvy' Strany se přitom zavazuji, Že nebudou tvrdit ani up|atňovat opak, coŽ by by|o jednánim

nepoctivým, které nepoŽivá ochrany práva.

L6/) Lo4?
V Nepomuku dne

ťr|Jemce:

Automoto klub Nepomuk v AČR
Jan Po|ívka. oředseda klubu

V Nepomuku dne

Poskytovat
město Nepom

Ing" Jiří Švec, starosta




