
Veřejnoprávní sm|ouva o poskytnutí dotace
z dotačního programu města Nepomuk ,,Podpora sportovních akcÍ,,

uzavřená pod|e:

o $159 a $160 a $164 zákona č.500/2004 Sb',,správnířád..o
o $10a zákonač.25012000 Sb.,,o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů,'o

o $66c a $85, pism. c) zákonač' 12812000 Sb. ,,o obcich.. o

t. Účastníci smtouvy

Město Nepomuk, |Č 00256986, náměstí A' Němejce 63, PSČ 335 o,l, zastoupené starostou města Ing.

Jiřím Svecem

a

Přijemce dotace - nezisková právnická osoba:
Název: TJ Slavoj Dvorec
Zápis ve veřejném rejstříku: Spo|kový rejstřík - spis. zn. L 300, vedeno u Krajského soudu v P|zni
Síd|o: Průmyslová 218, 335 03 Nepomuk
Identifikační čís|o: 44626495
Statutárn í zástu pce : František Sed |áček, předseda výkon ného výboru

ll. Preambule

(1) Předmětem této sm|ouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačního programu

Nepomuk pod názvem ,,Podpora sportovních akcí.., schvá|eného rozhodnutím Zastupite|stva
Nepomuk usnesením čís|o USN-Z3-185I2016 ze dne 13' 1'2016 (dá|e dotačníprogram).

(2) Příjemce proh|ašuje, Že podmínky dotačního programu obdrŽe|, vza| na vědomí, a Že jsou mu

dokona|e známy' Strany činí podmínky dotačního programu závazné pro právní vztahz této sm|ouvy.

lll. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(1) Bankovní spojení poskytovate|e je:

Banka: Ceská spořitelna a.s., čís|o Účtu: 27.7 25628399/0800

(2) Bankovní spojení příjemce je:

Banka: Ceskos/ovenská obchodní banka, číslo účtu: 196494198/0300

(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovate|e na
bankovní účet příjemce'
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|V. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

Poskytovate| poskytne příjemci dotaci v ce|kové výši 14.000'. Kč, z toho:
4,000,. Kě na projekt,,Turnaje ma|é kopané ,,MemoriálJiřího Maška Dvorec 2016,,
10,000,- Kč na projekt ,,Jarní turnajv jttdu _ X, ročník,,,

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 nejb|iŽšim oko|í s cí|em podpořit rozvoj sportovních
aktivit, spo|ečenského Života a aktivního Životního sty|u'

(2) Činnosti, které jsou dotací podporovány, příjemce uskuteční v průběhu ka|endářního roku 2016'

M. Žádost o dotaci

Dotace se poskytuje na písemnou Žádost příjemce, jejiŽvzorje pří|ohou dotačního programu.

Žádost obsahuje zejména tyto údaje:
o název,síd|o, identifikační čís|o,
o identifikaciosob zastupujících Žadate|e s uvedením právního důvodu zastoupení,
o poŽadovanou částku,
o přesné určení účelu, na ktený Žadatelchce dotaci pouŽít,

o dobu, v niŽmá být dosaŽeno úče|u dotace,
o odůvodněni Žádosti,
o seznam pří|oh Žádosti, které musí být nejméně v rozsahu stanoveném dotačním programem,
o den vyhotoveníŽádosti a podpis osoby zastupujícíŽadate|e.

Vll. Podmínky poskytnutía použitídotace a povinnosti příjemce

(1) Dotace se vyplácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovní Účet př,rjemce, uvedený v této
sm|ouvě do 30 dnů po jejím konečném schvá|eni poskytovate|em.

(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká nap|něním podmínek stanovených v dotačním programu
a v této sm|ouvě, po posouzení a odsouh|asení poskytovate|em'

(3) Příjemce je povinen umoŽnit poskytovate|em určenému zástupci s|edovat veškerou činnost, na
jejíŽ podporu se dotace poskytuje' ZaIím úče|em je příjemce povinen umoŽnit zástupci poskytovate|e
kdyko|i vstoupit do provozních prostor příjemce, umoŽnit mu účast na kterékoli akci a činnosti příjemce
a nah|édnout do všech souvisejících dok|adů a materiá|ů, existujících v"jakéko|i podobě. Jinak má
poskytovate| právo dotaci neposkytnout'
(4) Pokud se ukáŽe jakáko|i informace' podk|ad nebo jiná skutečnost uvedená příjemcem v Žádosti
o poskytnutí dotace nebo jiným způsobem sdě|ená poskytovate|i, jako nepravdivá nebo neúp|ná, nárok



na poskytnutí dotace zaniká; pokud by|a dotace jiŽ vyp|acena, vzniká příjemci povinnost ji v celé
vyp|acené výši bez odk|adu poskytovateli vrátit.

Vl|l. Porušení rozpočtové kázně

(1) Porušenim rozpočtové kázně je kaŽdé neoprávněné pouŽiti nebo zadrŽení peněŽních

prostředků poskytnutých jako dotace pod|e této sm|ouvy'

(2) Neoprávněným pouŽitím dotace je jeji pouŽití, kteým byla porušena povinnost stanovená
dotačním programem nebo touto sm|ouvou, anebo neprokáŽe-|i příjemce' jak by|a dotace pouŽita.

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

na Účet příjemce u dotace poskytované zpětně'

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

rozpočtové kázně je den nás|edující po dni, v němŽ marně up|ynul termin stanovený pro vrácení dotace.

(4) Pokud přijemce poruši| rozpočtovou kázeň,je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovate|e.

(5) Při neoprávněném zadrŽení dotace odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
neoprávněně zadrŽených prostředků. Při neoprávněném pouŽití dotace odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně ce|kové výši dotace, pokud není v nás|edujícím odstavci stanoveno jinak'

(6) Porušení povinnosti příjernce při nap|ňování úče|u dotace, které je napravite|né, a které
příjemce napravil sám, nebo ve |hůtě, kterou stanovi| poskytovate| ve výzvě k provedení opatření
k nápravě, se povaŽuje za méně závaŽné porušení rozpočtové kázně. odvod za toto méně závaŽné
porušení rozpočtové kázné stanoví svým rozhodnutím poskytovate| v rozmezí 50/o aŽ,100% ce|kové
výše dotace.

(7) Za prod|ení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zap|atit pená|e ve
výši 1 promi|e z částky odvodu zakaŽdý den prod|ení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se
počítá ode dne nás|edujicího po dni, kdy doš|o k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽnich
prostředků na účet poskytovate|e. odvod a penále |ze u|oŽit do 10 |et počítaných od ,1. 

|edna roku

nás|edujícího po roce, v němŽ doš|o k porušení rozpočtové kázně.

(8) o u|oŽení odvodu a pená|e rozhoduje Městský úřad Nepomuk v samostatné působnosti' Jeho
rozhodnutí přezkoumává v přenesené působnosti Krajský úřad P|zeňského kraje pod|e zákona
č,12912000 Sb.,,o krajích,.. Správní orgány při tom postupují podle zákonač'280|2009 Sb',,daňový
řád..' Poskytovate| poskytuje navyŽádáni informace získané při správě odvodů za porušení rozpočtové
kázně orgánu oprávněnému ke kontro|e těchto prostředků'

lX. Zveřejňování a ochrana osobních údajů

(1) Příjemce bere na vědomí a souh|así s tím, Že poskytovate| zveřejni| dotační program na své
Úřední desce, způsobem umoŽňujícím dá|kový přístup'

(2) Příjemce výs|ovně souh|así s tim, aby poskytovate| zveřejni| tuto sm|ouvu i její připadné

dodatky, jakoŽ i její zruŠení a související dokumenty, na své úřední desce způsobem umoŽňujícím



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| i v případě,

Že výše poskytované dotace nedosáhne 50'000,.Kč,

(3) Příjemce bere na vědomí a souh|así s tím, Že tato sm|ouva včetně jejích dodatků musí být také
kaŽdému přístupná na Městském úřadu v Nepomuku.

(4) Př,tjemce proh|ašuje, Že by| dostatečně poučen o rozsahu informací, které jsou pod|e zákona
č' 101/2000 Sb. ,,o ochraně osobních Údajů.. a přímo pouŽite|ných předpisů Evropské unie, ze
zveřejňování vyloučeny. Takto poučen příjemce proh|ašuje, Že výs|ovně souh|así se zveřejněním 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 nevyp|acení dotace, jakoŽ

i oko|ností porušení rozpočtové kázně a jeho nás|edků.

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

,,o ochraně osobních údajů'' řádně informován o zpracování svých osobních údajů' Že tyto údaje
nebudou zpřístupněny či sdě|ovány nepovo|aným osobám, nebudou pouŽity k jiným neŽ k výše
uvedeným úče|ům, a Že budou ná|eŽitě chráněny dle $13 tohoto zákona' Příjemce výs|ovně proh|ašuje,

Že souh|así s uchováním a zpracováním všech svých osobních údajů, které pro úče|y uzavření této

smlouvy poskytl.

X. Spory

(1) Spory z právnich poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle zákona č' 500/2004 Sb.

,,správní řád..v přenesené působnosti Krajský úřad P|zeňského kraje. Protijeho rozhodnutí ne|ze podat
odvo|ání ani rozklad; právo na soudní ochranu tím nenídotčeno.

Xl. Klauzule dle zákona o obcích

(1) Poskytovate| proh|ašuje, Že o uzavření této sm|ouvy a o poskytnutí dotace rozhodlo
Zastupite|stvo města Nepomuk ve smys|u $85, písm. c) zákona č, 12812000 Sb, ,,o obcích., svým
usnesením ze dne 13,1,2016, kteqým pod bodem čís|o USN-Z3-185I2016 schvá|ilo pravid|a dotačního
programu ,,Podpora sportovních akcí,.. O výši dotace rozhod|o Zastupite|stvo města Nepomuk na svém
jednání dne 31, 3, 2016, č' jednání JedNZ3-1 112016.

Xll. obecn á a závérečná ustanovení

(1) Pod|e $165 zákona č' 500/2004 Sb',,správní řád,,|ze sou|ad této sm|ouvy s právními předpisy
přezkoumat z moci úřední. Příjemce můŽe dát podnět k provedení přezkumn$ho řízení do 30 dnů ode
dne, kdy se o důvodu jeho zahé4eni dozvědě|. K přezkoumání sm|ouvy je přís|ušný správní orgán
oprávněný řeŠit spory z této sm|ouvy,

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

písemnou dohodou obou smIuvních stran'



(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a úče| této smlouvy nevy|učuje, pouŽijíse na práva a povinnosti
stran také přiměřeně ustanovení zákona č, 8912012 Sb. ,,občanský zákoník'', s výjimkou ustanovení
o nep|atnosti právních jednání a re|ativní neÚčinnosti, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a odstupném, ustanovení o změně v osobě d|uŽníka nebo věřite|e, nejde-|i o právní nástupnictví,
ustanovení o postoupení sm|ouvy a o poukázce a ustanovení o započtení.

(4) Strany shodně proh|ašují' Že tato sm|ouva byla uzavřena v dobré víře, pod|e pravé a svobodné
vů|e smluvních stran. Žádná 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 jednáním
nepoctivým, které nepoŽívá ochrany práva'

V Nepomuku dne -.6 ''"0rr.'20Í$.' V Nepomuku dne'.' ,{,,{''. '*,,,,'+ r,(€.',,,,''

/l ť''. lrur'l/;-t-/, - -/,,, ..r'',, ,'

Příjemce:
TJ Slavoj Dvorec

František Sed|áček, předseda výkonného výboru


