
Veřejnoprávní sm|ouva o poskytnutí dotace
z dotačnÍho programu města Nepomuk ,,Podpora sportovních akcí,'

uzavřená podle:

e $159 a $160 a $164 zákona č.500/2004 Sb','správní řád.,r
o $10a zákona č'25012000 Sb.,o rozpoČtových pravidlech Územních rozpočtů.,o

e $66c a $B5, pÍsm' c) zákonač' 12812000 Sb. ,,o obcích.. o

|. Učastníci smlouvy

Poskytovatel dotace,
Město Nepornuk, lC 00256986, náměstíA. Němejce 63, PSC 335 01, zastoupené starostou města lng

Jiřim Svecem

d

Pří]emce dotace - nezisková právnická osoba:
Název" Sachový k|ub Dvorec, z' s.
Zápis ve veřejném rejstřiku. Spolkový rejstřík _ spis. zn,L7079, vedeno u Krajského soudu v P|zni
Sidlo: Na Vinici I 375, 335 01 Nepomuk
ldentiÍikačni čÍsIo' 03276856
Slatutarni zástupce: lng. Petr Čekan, předseda výkonného výboru

ll. Prearnbule

(1) Předmětern této smlouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačniho programu města
Ncpomuk pod nazvcm Podpora sporlovnich akci', schváleného rozhodnutím ZastupiteIstva mésta
Nepomuk usnesen]m čis|o USN-Z3-45712017 ze dne 12' 12,2017 (dá|e dotačni program)'

(2) Přijemce prohlaŠuje, Že podminky dotačního programu obdrŽe|, vza| na vědomi, a Že jsou mu

dokonale známy ' Strany Činí podmínky dotačního programu závazné pro právní uztah z této smlouvy.

||l' Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(1) Bankovni spojerri poskytovatele je:

Banka: Ceská spořitelna a"s', Čislo Účtu, 27-725628399/0800

(2) Bankovni spojeni příjemce je:

Banka:

(3) Do[ace bude poskytnuta bezhotovostnim převodem z bankovniho učtu poskytovatcle na
bankovni ÚČet přijemce'



(1)

(2)

lV. Poskytovaná částka dcltace a zdroj krytí

(1t. 
|o9|v]ovatel poskytne příjemoi,dotaci,ve uýši 4'500,-Kč na projekt,,ME.MoRlAL DR' KADERY

- 9ACH)VY TURNAJ o NEP)MLJcNÝ rntÍŘr.

(2) Zdrojem krytí prostředků poskytovaných jako cJotace je rozpočet města Nepomuk

v. Úeet a doba dosažení úče|u dotace

(1) Dotace se v souladu s dotačním programem poskytuje na pocJporu sportovních akcí, turnajů
a soutěŽí pořádaných ve městě Neponruku a jeho nejbliŽšínr oko|í s cilern podpořit rozvoj sportovních
aktivit, společenského Života a aktivního Žrvotního stylu.

(2) Činnosti, které jsou dotacÍpodporovány, přÍjemce uskutečnÍv průběhu kalenclářního roku 201B.

V|. Zádost o dotaci

Dotace se poskytuje na písemnou Žádostpříjemce, 1ejížvzar1e přílohoLr c]otaČního prO9ramu

Zádost obsahuje zejména tyto Údaje:
() názeu,sídlo, identifikační čís|o,
() identifikaci osob zastupujícÍch Žadatele s uvedením právního důvocju zastoupeni,o poŽadovanou částku,
o přesné určenÍ účelu, na který Žadatel chce clotaci pouŽít'
() dobu, v nÍŽmá býtdosaŽeno Úče|u dotace,
() odůvodněníŽádosti,
() seznam pří|oh Žádosti, které musíbýt nejméně v rclzsahu stanoveném c1otaČním proqramem,() den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující Žadate|e,

Vll. Podmínky poskytnutí a použítí cJotace a povínnosti příjemce

(1) Dotace se vyplácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovní účet příjenlce, LrvecJený v této
smlouvě do 30 dnů po jejím konečném schválenÍ poskytovatelem.

(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká nap|něním podminek stanovených v <jotačním pl.OQramU
a v tóto smlouvě, po posouzení a odsouh|asení poskytovate|em.

(3) Příjemce je povinen umoŽnit poskytovate|ent určenému zástLipci sledovat veškerou činnost, na
jejíŽ podporu se dotace poskytujel' Za tim Účelem je příjemce povinen umoŽnit zástupci poskytr:vate|e
kdykoli vstoupit do provozních prostor příjemce, umoŽnit mu účast na kterékoli akci a Činnosti příiemce
a nahlédnout do vŠech souvisejících clok|arjů a nrateriálů, existujících v 1akékoll pocIobě' .]lnár nrá
poskytovatel právo dotaci neposkytnout'

)



(4) Pokucl se ukáŽe jakákoli informace, podklad nebo jiná skutečnost uvedená přijemcem v Žádosti

o poskytnutí dotace nebo jinýrn způsobem sdělená poskytovateli, jako nepravdivá nebo neúplná, nárok

na poskytnuti dotace zaniká; pokud byla dotace jiŽ vyplacena, vzniká příjemci povinnost ji v ceIe

vyplacené výŠi bez odkladu poskytovateli vrátit.

Vll|. Porušení rozpočtové kázně

(1) PoruŠenirl rozpoČtové kazně je kaŽdé neoprávněnÓ pouŽití nebo zadrŽeni peněŽnich

prostředků poskytnutých jako dotace podle této smlouvy.

(2) Neoprávněným pouŽitím dotace je 1ejí pouŽití, kterým byla poruŠena povinnost stanovc.rlá

cjotačnirn programern nebo touto sm|ouvou, anebo neprokáŽe-|i příjemce, jak byla dotace pouŽita.

Dnem poruŠeni rozpočtovť; kázně je den, krly by|a clotace neoprávněně pouŽita nebo den jejího připsani

ila ťrČet přijenrce u dotace poskyiované zpětně'

(3) ZadrŽenim clotace je porušení povinnostijejiho vráceni ve stanoveném termínu' Dnem poruŠeni

rozpočtove kázně je den naslecjujicí po dni, v němŽ marně up|ynuI ternrin stanovený pro vráceni dotace'

(4) Pokucj příjemce poruŠil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za poruŠeni rozpočtové

kazně do rozpoČtu poskytovateIe.

(5) Při neoprávněném zadrŽeni dotace odpovírJá oc]vod za poruŠení rozpočtove kazně výŠi

rlecprávrtěnČ. zaclrŽených prostředků. Při neoprávněném pouŽití dotace odpovidá odvod za poruŠc.rti

rozpočtové kázně celkové výŠi dotace, pokud neni v následujícim odstavci stanoveno jinak'

(6) PoruŠení povinnosti přijemce při naplňování Účelu dotace, které 1e napravitelné, a které

při1enroe napraviI sám, nebo ve lhůtě, kterou stanovil posky|ovatel ve výzvě k provedeni opatřeni

k riapravě se povaŽuje z.a nréně zavaŽné poruŠeni rozpočtové kázně. odvod za toto méně závaŽne

poruŠeni rozpočtové kázně stanoví svým rozhorjnutim poskytovate| v rozmezí 50k aŽ 100% ce|kové

výŠe dotace.

(7) Za proc1len1 s oclvodem za poruŠenl rozpočtové kázně je přÍjernce povinen zaplatit penále ve

vyŠi 1 promiie z častky odvoclu zakaŽdý clen prodIení, nejvýŠe vŠak do výše tohoto odvodu. Penále se

počita ocjc. dne následujiciho po dni' kdy doŠlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽnich

prostředků na účet poskytovatele. odvod a penále lze uloŽit do 10 |et počitaných od 1. |edna roku

nas|c.dLrjíciho po roce, v něrnŽ doŠ|o k poruŠeni rozpočiové kázně.

(B) O uIoŽení oijvocju a penále rozhoc1uje Městský úřad Nepornuk v samostatné pŮsobnosti' Jcho

rozhoc-jnuti přezkounrávát v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje podle zakor:a

Č 129/2000 Sb. ,o krarjicit.'. Správní orgány při tom postupují podle zákona Č 280/2009 Sb' daňový

řac1' Poskytovatel poskytu1e na vyŽádáni iníormace ziskané při správě odvodů za poruŠeni rozpoČtovÓ

i<ázně orgánLl opravněnéntrt ke kontrole těchto prostředků.

lX. Zveřejňování a ochrana osobnich udajů

(1) Přijemce bere na vědom] a souh|asi s tim, Že poskytovatel zveřejnil dotačni program na SVe

trředrli cjesce způsobenl umoŽňujicim dálkový přistup.

-)



(2) Přijemce výsIovně souhlasÍ s tím, aby poskytovatel zveřejniI tutcl smlouvLt ije1i připadnť;

dodatky, jakoŽ i její zrušení a související dokumenty, na své úřední desce způsobenr umoŽňu1icínr
dálkový přístup, ve věstníku právních předpisů kraje a na webových stránkách ntěsta. Příjemce
výslovně souh|asÍ s tim, aby tak poskytova\e|za úČelem zachování transparentnosti učinll iv připadě,
Že výše poskytované dotace nedosáhne 50.000,.Kč'

(3) Přijemce bere na vědomí a souh|asi s tím, Že tato sm|ouva včetně jejích dodatků musi být take
kaŽdému přístupná na Městském Úřadu v Nepomuku.

(4) Přijemce proh|aŠuje, Že byI dostatečně poučen o rozsahu informaci, které jsou podle zákona
č' 101/2000 Sb. ,'o ochraně osobních údajů., a přímo pouŽitelných předpisů Evropské Llnie, zc
zveřejňování vy|oučeny. 

.|akto 
poučen příjemce prohIaŠuje, Že výs|ovně souhlasí se zveřejněnirn svých

osobních (identifikačních) Ůdajů uvedených v Žádosti o dotaci, údajů o výŠi poskytrruté clotace, celého
znění této sm|ouvy ijejich dodatků, důvodů, ktere ved|y k neposkytnuti nebo nevyp|acení dotace, jakoŽ

i okolností poruŠení rozpočtové kázně a jeho nás|edků"

(5) Přijemce rovněŽ potvrzuje, Že by| ve smys|u $1,1' s12 a $21 zákona č. 10112000 sb.
,.o ochraně osobních Údajů.. řádně iníormován o zpracování svých osobních Úda1ů, Žo tyto Údaje

nebudou zpřÍstupněny či sdělovány nepovoIaným osobárn, nebudou pouŽity k jiným neŽ k výŠe

uvecleným účelům, a Že budoLt ná|eŽitě chráněny d|e $13 tohoto zákona. Příjemce výs|ovně prohlaŠuje,

Že souhIasí s uchováním a zpracováním vŠech svých osobních Údajů, které pro úče|y uzavřeni této

smlouvy poskytl.

X. Spory

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

,,správní řád,. v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje. Proti jeho rozhodnutí nelze podat

odvoláni ani rozk|ad; právo na soudní ochranu tím není dotčeno.

Xl. K|auzule d|e zákona o obcích

(1) Poskytovate| proh|aŠuje, Že o uzavření této sm|ouvy a o poskytnutí dotace rozhorJ|o

Zastupitelstvo města Nepornul< ve smys|Lt $B5, písm. c) zákona č' 12812000 Sb. ,,o obcích,. svýnr

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

dotačního programu,,Podpora sportovních akcí,.. O výŠi cjotace rozhodlo Zastupite|stvo města NepomLrk

na svém jednánídne 15. 3'2018, č. jednáníJedNZ3-2,l/201B.

X|l' obecná a závěrečná ustanovení

(1) Pod|e $165 zákona č.500/2004 Sb.,,správní řácj* Ize sou|ad této srn|ouvy s právnínri předpisy
přezkoumat z rloci Úřední' Příjemce můŽe dát podnět k provedení přezkurnnť:ho řízcní do 30 dnů oc|r:

clne, kdy se o důvodu jeho zahájení dozvědě|. K přezkounlání sm|ouvy je příslLrŠný správní orgán

oprávněný řeŠit spory z této sm|ouvy.



(2) Podle $166, odst' (1) zákona č' 500/2004 Sb',,správní řád.. lze tuto srn|ouvu měnit jen

pisemnou c|ohodou obou sm|uvních stran.

(3) Pokucl |o veřejnoprávní povaha a Úče| této sm|ouvy nevy|učuje, pouŽijí se na práva a povinnosti

stran také přirněřeně ustanoveni zákona č. 89/20,12 Sb.,,občanský zákoník..' s výjimkou ttstanovení
o nepIalnosti právních. jednání a reIativní neúčinnosti, ustanovení o odstoupení od sm|ouvy

a odstupnÓm, ustanovení o znrěně v osobě d|uŽnika nebo věřttele, nejde-Ii o právni nástupnictvi,
ustanovení o postoupení sm|ouvy a o poukázce a ustanovení o zapoČteni'

(4) Strany shodně proh|ašuji' Že tato sm|ouva byla uzavřena v dobré viře, pod|e pravé a svobodné
vůle smluvních stran' Zádná stratta se nebucle clovolávat neznalosti nebo tisně oři uzavírání této

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

nepoctivýnt, které nepoŽivá ochrany práva.

22 -03- 2018

V Nepomuku clne ... V Neoomuk, anu..t:.t,.W8..

Sachový klub Dvorec, z. s'
Ing. Petr Cekan, předseda výkonného výboruIng. Jiři Svec, staros




