
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z dotačnÍho programu něsta Nepornuk ,,Podpora volnočasavých aktivit dětÍ a nladeže',

uzavřená pod|e:

o $159 a $,i60 a$164 zákona c.500/2004 Sb. sprivrri iá..l', o

o $10a zákonač 250/2000 Sb ,,o rozpočtových pravidlech Úzernnich rozpočtů. o
o $66c a $B5, písm' c) zákona č.12Bl200a Sb. ,,o obcich'. r

l. Účastníci smlouvy

Město Nepomuk, lČ 00256986, náměsti A
Jiřím Svecem

Němejce 63, PSC 335 01, zastoupené starostou města |ng.

Příjemce dotace - nezisková právnická osoba:
Název: Pionýr, z.s' - Pionýrská skupina Nepomuk
Zápis ve veřejném rejstříku: Spo|kový rejstřÍk spis. zn' L 38942, vedeno u Městského soudu i Prazt.
Sidlo: Husova 244, 335 0'l I'lepomuk
I d e ntifi kačn i čis|o' 49 1 82226
Statutárni zástupce: Ing. Václav Horník, vedoucí

!1. Preambule

(1) Předmětem této sm|ouvy je poskytnuti dotace z prostředků dotačního programu města
Nepomuk pod názvem ,,Podpora vo|nočasových aktivit dětí a m|ádeŽe,., schvá|erreho Zastupite|stvem
města Nepomuk usnesením čis|o USN-Z3-1B5l2016 ze dne 13,1'2016 (da|e dotační progi.arn).

(2) Příjemce proh|aŠuje, Že podminky dotačniho programu cbdrŽe|, tzal na védomi' J Z(: l;61, 1.1"19

dokona|e známy' Strany činí podmÍnky dotačního programu závazné plC 0;áVni vz\ah z teto sm|crLrvy

l||' Bankovníspojení a způsob poskytnutÍ dotace

(1) Bankovní spojeni poskyťovatele 1e:

Banl.la' CesJ<á spořitelna a.s., Čís|o ÚČIu, 27 -7 2562s399/0?a0

(2) Bankovni spojení přijemce je:

Banka: Fio banka, a. s., čís|o Účtu: 2500544724/2ua
(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovniho účtu poskytovate|e na
bankovní účet ořiiemce.



|V. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí

(1) Poskytovate| poskytne příjemci dotaci v ce|kové uýši 25,18B,. Kč, z toho.
9.399,. Kč na projekt,Podpora oddílu Florbal,,,

5'6J9,- Kč na projei,t ,Podpora oddílu Piisl.-l''''

6,015,. Kc na projekt .Pocpora oddílu Ktloflíct,,

4,135,- Kč na projekt ',Podpora oddÍlu Babeta,'

(2) Zdrojem krytí prostředků poskytovaných jako dotace 1e rc,zpoČet rněsta Nepomux

V. Uče| a doba dosaŽerrí účelu dtrtace

(1) Dotace se v souladu s dotačnim progiamem poskytuje ilro úcei podpory ccloročlích
voInočasových (sportovních, vzdělávacíclt, kuIturnich aj ) aktivit pro ctt'ti a nr|ádeŽ proslřecrnictvím
organlZovaných skupin, ktere jsou neziskovými právnickými osobami,

(2) Činnosti, které jsou dotací podporovány, příjemce uskutečnív průběhu ka|endářniho roku 20,|6.

Vt' Žádost o dotaci

(1) Dotace se poskytuje na oisemnou Žácjost při1ernce, p1iŽ vlor 1e přiiclilou ijotačnÍho picgramu.

(2) Zádost obsahu1e zejména tyto.údaje.
O název, sÍd|o, ldentifikační čis|o,
o identifikaci osob zastupujicích Žadatele s uvedenim právnrho důvorlu zastoupeni'
l poŽadovanou částku,
() přesné určení ÚČe|u, na který Žadatel chce dotaci pouŽit,
() dobu, v niŽmá být dosaŽeno úče|u doiace ,.l odůvodrrěniŽádosti'
() seznam pří|oh Žádosti, které musi být nejméně v rozsahu stanovet,érn cjotačním plOgrarnem,
o den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující Žadatele.

V|l' Podmínky poskytnuti a použitÍ dotace a povinnosti příjemce

(1) Dotace se vypláci jednorázově, bezhotovostně na bankovni úr)et pří1ernce, uvedený v této
srnlouvě do 30 dnů po jejírn konočném schvá|e lt poskytovatelem

(2) Nárok na poskytnuti dotace vzniká naplněnim poc1minek stanovených v dotačniril Drcgramu
a v této sm|ouvě, po posouzelrí a odsouh|aseni poskytovatelerrt

(3) Příjemce je povinen umoŽnit poskytovatelem urČenému zástupci sledovat veŠkerou ctnnost, na
jejíŽ podporu se dotace poskytuje Za tím Úče|em ]e pří]emce povinen urnoŽnit zástupci poskytovatele
kdyko|i vstoupit do provoznich prostor příjemce, urnoŽnit mu účast na kteréko|i akci a činnosri příjemce
a nahiednout do vŠech soilvise;icích dokIadu a materiáiů, existujicich v 1akékoli podobě Jinak má
poskytovate| právo dotaci neposkytnout.

'l



(4) Pokud se ukáŽe jakákoli informace, poclk|ad nebo jiná skuieČ:nost uvedená přijemceril v Žáciosti

o poskytnutí dotace nebo jinýrn způsobem sdělená poskytovatelr, jako neprav.:livá nebo nt-.u1.Irtli narr:k

na poskytnuti dotace zaniká; pokud byla dotace;iŽ vypIacena, vznikii přijemci povintros.;r v celé

vyplacené výši bez odkIadu posirytovateIi vrátit

Vl|l. Porušeni rozpoctové kázně

(1) Porušením rozpočtové kázně je kaŽdé neoprávněné pouŽiti nebo zadrŽeni perlěŽních

prostředků poskytnutých jako dotace pod|e této smlouvy.

(2) Neoprávněným pouŽitírrr dotace 1e je1i pouŽiti, kterým byla poruŠena povinnost stanovená

dotacnim programem nebo touto sm|ouvou, anebo neprokáŽe-|l přijernc;e, 1ak byla dotaci; pouŽita

Dnem porušení rozpočtové kazně je den, kdy by|a dotace neopravněiiě iro rŽrta nebo den 1e1:htl.'řipsáni

na úČet přijemce u dotace poskytované zpětně

(3) ZadrŽením dotace je poruŠení povinnostijejiho vráceni ve stanoveném termínu. Dnem porušeni

rozpočtové kázně je den následujici po dni, v němŽ marně up|ynuI terrnin stanovený pro vrácelni dotace.

(4) Pokud příjemce poruŠiI rozpoČtovou kÉrzeň 1e povinen orovést oijvod ztl poruŠen i.lzpočtové

kazré do r0Zpo(:trl poskytovl1el '

(5) Při neoprávněném zadrŽeni dotace odpcrvídá odvod Za p0ruijeni rozpočiové |i:r,.lrě vyŠi

neoprávněně zadrŽených prostředků. Při neoprávněném pouŽití do|ace udpovida odvod zu poruserti

rozpočtové kázně celkové výši dotac.q, pokud neni v nás|edujícím odstavci stanoveno jinak

(6) PoruŠení povinnosti příjemce při napIňování ÚčeIu dotace, které je napravtteInc, a které

příjemce napravi| sám, nebo ve lhůtě, kterou stanovil poskytovate| ve výzvě k provedení cpatření

k nápravě, se povaŽuje za rnéně zauaŽné pcruŠen' rozpoČtové káznil (;dvoil ;:e, toio rr'árl' závaŽné

1Jur|ljJt-'Í.li rozpot;ttlvé kázně st;;lrovi svýni [()1|l()C]rlut]m pol;kytouatel V i0,Z|"]le'.l |:,,/o aŽ- 1Lli,',i, "eIlrové

výŠe dotace'

(7) Za prod|eni s odvodem za porušení rozpočtové kázně je pří1enlc:e povinen zap|atil penále ve

výŠi 1 promiIe z částky odvodu zakaŽdý den prodIení, nejvýŠe vŠaK do vyŠe tohoto odvodu' Penále se

počítá ode dne následujíciho po dni, kdy doŠlo k porušeni rozpočtové kázně, do dne připsáni pettěŽních

prostředků na Účet poskytovatele. odvod a penále lze u|oŽit co ,l0 |ei počítaných od 1 |edi.ra roku

násleclujícího po roce v něr^nŽ doŠlo k poruŠeni rozpočtové káznr.;

(B) O u|oŽeni oclvorju a pelá|e rozhodu1e Í!)ěs|ský uřad Neporililk' V jalnÚij|atné půs;..'l i;slr 'eho
rozhodnutí přezkoumává v přenesené působnosti Krajský úřad P|zeilskéhc,r kraje pocrie zákona

č'12912000 Sb, ,,o krajích,'. Správní orgány při tom postupují podle zákona č.28012009 Sb ,,daňový

řád,.' Poskytovate| poskytuje na vyŽádání informace zÍskané při správě odvodů za poruŠeni rclzpočtové

kázně orgánu oprávněnému ke kontro|e těchto prostředků.

IX. Zl,eřejňc,VailÍ a ccÍ]rana osobnÍci.l .i,'u:t

(1) Příjemce bere na vědomí a souhlasi s tim, Že poskytovatei zve.řejnil dotaČni progiilil] na své

úředni desce' způsobem umoŽňujicim dálkový přistup.



(2) Příjemce výsIovně soLilllasi s tim, ab7 prlskytovate| zveřejniI ii'll() srtliouvu i jei piípadné
dcictatliy, 1akoŽ l je]í zruŠení a souvisejicÍ dclkuntellty na SVe úřednr desce zpusobem uirloŽňujicínt
dá|kový přistup, ve věstniku pravnich předpisů kraje a rta webovýcn Siránkách měsia Přijemce
výs|ovně souh|asi s tím, aby tak poskytovate|za Účelem zachováni transparentnosti učjni| iv případě,

Že výŠe poskytované dotace nedosáhne 50 000,-Kč

(3) Příjemce bere na vědomí a souh|así s tim, Že tato srn|ouva včetne jejich docÍatků mus;: tlýt r:rké

kaŽdému přistupná na Městském úřadu v Neponruku.

(4) Přijemce proh|aŠu1e. Žel byl dostaieČnu pct.Čen i) lozsahu tnioitrlací, r.ti;ré jsou Dl.)'"; e Zái(t)na

Č. 10112000 Sb ,,o ochraně osobnicn Údajů a přinro pouŽrteInýcl^' :"rředpisů Evropslic unie ze
zveřejňování vy|oučeny. Takto poučen příjemce proh|aŠuje Že výs|ovně souh|asr se zveřejrrérrirn svých
osobních (identifikačních) údajů uvedených v Žádosti o dotaci, uda1il o v!ši poskytnuté doiace celeho
zněnÍtéto smIouvy ijejich dodatků, důvodů, které vedIy k neposxytnLiti 

're 
rlo nevyplaceni clii.ice jailioŽ

i okolnosti poruŠeni rozpočtové kázně a jeho nás|edků.

(5) Příjemce rovněŽ pcltvrzuje, Že by| ve smys|u s11' s12 a $2l zákona č' 10,1i2000 Sb.

,o ochraně osobních údajů.' řádně inÍormován o zpracováni svých oscbnich údajů, Že; Lyto údaje
nebudou zpřistupněny Či sdělovány nepovoianýnr osobám, nebuctotl pouŽity k jinýrn rleŽ k výše
uvecieným Úče|Ům, a Že budou ná|eŽitě chráněny dle $,l3 tohoto zákona. |rřijemce výs|ovně prohlaŠuje,

Že souh|así s uchováním a zpracováním vŠech svých osobnicn úda1ů, l.teré pio účeIy uzavření této

smlouvy poskytl.

X. Spory

(1) Spory z právnich poměrů při poskytrluti rjotace rozhoduje pclrlie zákorra č. ii0U.2UC4 Sb.

,,Spiávní řáo. v přenesené pusclonosti Kra1ský uiad PIzerrskeiro kraje P|otI J()h.] roznodnuti rrelze pr;dal

odvo|áni ani rozklad: orávo na soudni ochtanu tirn neni dotčeno'

X|. K|auzu|e dle záxona o obcic|t

(1) Poskytovatel proh|ašuje, Že o uzavření této smlouvy a o poskytnuti dotace rozhod|o
Zastupitelstvo města Nepomuk ve smyslu $B5, písm c) zákona č' 12812000 Sb' ,,o obcich.. svým
usnesením ze dne 13' 1'2016, kterým pod bodem čís|o USN-Z-3-,l85/2016 schva|ilo pravidl;r dotačního
programu,,Podpora vo|noČasových aktivit děti a mladeŽe . 0 výŠi dcrtace t.'lzhodio Zastupite|stvo nresta
Nepomuk na svem jednáni dne 31 .3' 2016, č. 1ednani JedNZ3-1 1121116

X|l' obecná a závěrečná ustanCIveni

(1) Pod|e $,l65 zákona č .j00/2004 Sb.,spravni řád' lze sCili|ác íi:)to snlio|jvy s právlit;l: ;;ředpisy
1;řezxoumat Z fi:O.]i tlředni i)ií;enlce múŽe dat i'lccr|ět k plovedr;tti 1lře.ltl.tillr'|l'. řizenj dtl l )11p; .,c.
dne, kdy se o důvodu 1eho zahajeni dolvěděi. l"( přezko:rinarri stnju'.tv.l 1e piisluŠný s1,'i'1;n. 6;.121.

oprávněný řešit spory z této smlouvy'



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

pÍsemnou dohodou obou smIuvních stran.

(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a úče| této sm|ouvy nevy|učuje, pouŽijí se na práva a povinnosti

stran také přiměřeně ustanovení zákona č' B9l2012 Sb. ,,občanský zákoník.., s výjimkou ustanovení
o nep|atnosti právních jednání a re|ativní neÚčinnosti, ustanovení o odstoupení otJ sm|ouvy

a odstupném, ustanovení o zrrrěně v osobě dluŽnika neLlo věřitele, nejde.Ii o právní nllstupnictví
ustanovení o postoupeni smlouvy a o poukázce a ustanoveni o zapoČterli.

(4) Strany shodně prohIaŠujÍ, Že tato smIouva by|a uzavřena v dobré víře, pod|e pravó a svobodné
vů|e sm|uvních stran. Žaana strana se nebude dovolávat nezna|osti nebo tisně při uzaviraní této

smlouvy. Strany se přitom zauazují, Že nebudou tvrdit ani up|atňovat opak, coŽ by by|o 1ednánim
nepoctivým, které nepoŽívá ochrany práva.

V Nepomuku dn* $ -0q- 20,|6 V Nieoornuku dne Lg, (f ?0 (a

Poskytov
město Nepomuk

lng' Jiří Svec, starosta .'

ťrUemce:
Pionýr, z' s. * Pionýrská skupina N*pcmuk

lng. \,,ác|av Hoinit<, statutární ZaStJpce

,4ag$ď


