Krajská komise futsalu FIFA
Plzeňského kraje, z.s.

Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1
2019/004458

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 2019/004458
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
I.
Smluvní strany

l.Poskytovatel

Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1

Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
Ing. Helenou Řežábovou, starostkou

(dále jen „MO Plzeň 1 ")
a
2. Příjemce

Krajská komise futsalu FIFA Plzeňského kraje, z.s.

Adresa/sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Fugnerova 647, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice
02668921
Danielem Vomastkem, předsedou

uzavírají na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 č. 96 ze dne
19. 6. 2019 tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 1.
II.
Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná i ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování
dotací z rozpočtu MO Plzeň 1, schválených Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 1
č. 48 ze dne 6. 2. 2019 (dále jen „Zásady“), které jsou k dispozici na webových stránkách MO
Plzeň 1 (http://umo 1.plzen.eu/ - Granty a dotace).
Příjemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy se zněním Zásad
seznámil a zavazuje se podmínkami v nich uvedenými řídit.
III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků maximálně do výše 10 000,- Kč
(slovy: desettisíckorunčeských) z rozpočtu poskytovatele na podporu realizace projektu
Stránka 1 z 6

Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1
2019/004458

Krajská komise futsaiu FIFA
Plzeňského kraje, z.s.

příjemce podle článku III. této smlouvy (dále též jen „ dotace a to přesně dle jednotlivých
položek uvedených a rozepsaných v Žádosti o poskytnutí dotace včetně všech příloh (dále
jen „žádost").
Dotace je určena na tento účel: činnost futsalových mládežnických družstev - pronájem
haly (dále jen „projekt“).
2. Dotace je poskytovatelem poskytnuta a bude účelově použita výhradně na úhradu nebo
částečnou úhradu neinvestičních nákladů vzniklých příjemci v roce 2019 věcně a časově
příslušejících k tomuto období a souvisejících s realizací projektu podle odstavce 1. tohoto
článku. V roce 2019 bude dosaženo stanoveného účelu v souladu se žádostí.
3. Při poskytování dotace vychází poskytovatel ze skutečností a prohlášení obsažených
v žádosti, přičemž podpisem této smlouvy příjemce stvrzuje pravdivost těchto skutečností
a prohlášení. Kopie žádosti je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
IV.
Podmínky čerpání dotace

1. Příjemce se zavazuje používat dotaci výhradně k účelům podle článku III., a to za dále
sjednaných podmínek.
2. Dotace může být použita na úhradu jednotlivých nákladových druhů maximálně do výše
částky uvedené v žádosti v části Rozpis požadovaného finančního příspěvku dle
nákladových položek.
3. Příjemce bere na vědomí, že dotaci nelze poskytnout na odpočet DPH, pokud může příjemce
uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v souladu
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném zněm.
4. Příjemce je povinen vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném a účinném znění, popř. daňovou evidenci řádně a v souladu se
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném a účinném znění, a zavazuje se vést
evidenci čerpání poskytnutí dotace odděleně od ostatního účetnictví, popř. daňové
evidence. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace doklady splňujícími
charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když účetní evidenci nevede.
Nesplnění této podmínky je považováno za porušení závažné povinnosti ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví
ve výši peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.
5. Příjemce se zavazuje použít při realizaci projektu, na který mu byla poskytnuta dotace, logo
poskytovatele (s výjimkou již uskutečněných projektů). Použití loga poskytovatele se řídí
Pravidly pro užívání loga MO Plzeň 1, které upravují základní podmínky pro užívání loga
MO Plzeň 1. Příjemce v této souvislosti prohlašuje, že se s příslušnými pravidly před
podpisem smlouvy řádně seznámil, což mimo jiné také stvrzuje podpisem této smlouvy.
6. Příjemce se zavazuje, že poskytnutá dotace ani její část nebudou převedeny na jinou
právnickou nebo fyzickou osobu, pokud nepůjde o úhradu spojenou s realizací účelu dotace.
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Nesplnění této podmínky je považováno za porušení závažné povinnosti ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odvod za
toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši peněžních prostředků poskytnutých ke dni
porušení rozpočtové kázně.
7. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní využití dotace, přičemž za hlavní zásadu
hospodárnosti a efektivity se považují ceny v místě a čase obvyklé.
8. Příjemce se zavazuje předložit závěrečnou zprávu a celkové vyúčtování dotace nejpozději
do 30. 11. 2019. Závěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, popis realizace
projektu a celkové zhodnocení projektu, včetně podpisu statutárního orgánu.
9. Příjemce je povinen způsob použití dotace za účelem výše uvedeným poskytovateli prokázat
při vyúčtování předložením originálů účetních dokladů prokazujících výdaje k dosažení
sjednaného účelu, a to včetně účetních dokladů prokazujících zaplacení účelně
vynaložených výdajů při realizaci projektu podle odstavce 1. článku III. této smlouvy (výpis
z bankovního účtu, výdajové pokladní doklady, faktury, dodací listy, smlouvy, paragony
atp.). V této souvislosti bere příjemce na vědomí, že je povinen strpět označení předložených
účetních dokladů údajem o tom, že na předmět plnění dle příslušného dokladu byla
poskytnuta dotace dle této smlouvy.
V.
Poskytnutí dotace

Dotace specifikovaná v článku III. této smlouvy bude příjemci poskytnuta nejpozději do 15 dnů
od předložení závěrečné zprávy včetně kompletního doložení originálů účetních dokladů
prokazujících výdaje k dosažení sjednaného účelu, a to včetně účetních dokladů prokazujících
zaplacení účelně vynaložených výdajů při realizaci projektu podle odstavce 1. článku III. této
smlouvy k vyúčtování dotace (viz odstavec 8. a 9. článku IV. této smlouvy), a to
bezhotovostním převodem na účet příjemce. Smluvní strany se dohodly, že dotaci je možné
čerpat postupně.
VI.
Další ujednání

1. Příjemce bere na vědomí, že v souvislosti s poskytováním dotace, je poskytovatel oprávněn
vykonávat u příjemce veřej no správní finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), v platném a účinném znění, a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), v platném a účinném znění, a zavazuje se poskytnout k tomu poskytovateli veškerou
vyžádanou součinnost.
2. Příjemce je povinen realizovat projekt, na který byla dotace poskytnuta, v souladu
s předloženou žádostí a respektovat jeho strukturu, charakter a cíl.
Nesplnění této podmínky je považováno za porušení závažné povinnosti ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se
stanoví ve výši peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.
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3. Smluvní strany se dále dohodly, že nesplní-li příjemce podmínku k poskytnutí dotace
uvedenou v článku V. této smlouvy do 30. 11. 2019, je tato skutečnost rozvazovací
podmínkou platnosti a účinnosti této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Příjemce je povinen oznámit nejpozději do 15 dnů od vzniku každou změnu údajů
uvedených v žádosti a skutečností majících vliv na její poskytnutí (zejména číslo účtu,
zánik, transformaci, sloučení, změnu právní formy, zrušení s likvidací, změnu statutárních
zástupců, sídla, atp.).
5. V případě, že před zahájením čerpání dotace vzniknou na straně příjemce jakékoliv
překážky bránící mu v realizaci projektu podle odstavce 1. článku III. této smlouvy, na
který mu byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně písemně
oznámit poskytovateli ve lhůtě do 30 dnů od zjištění překážky.
6. Příjemce prohlašuje, že:
a) nemá vůči poskytovateli, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým organizacím
žádné nezaplacené závazky po lhůtě splatnosti,
b) není s poskytovatelem nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu, vyjma
soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti,
c) není předmětem řízení na vyhlášení insolvence, likvidace, správy ze strany soudů,
uspořádání s věřiteli nebo jiného obdobného postupu upraveného v celostátní legislativě
nebo směrnicích,
d) není účasten řízení na vrácení předem poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, nebo
rozpočtu územně samosprávného celku.
7. Příjemce bere na vědomí, že užití prostředků z rozpočtu obce právnickou i fyzickou osobou
podléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
a účinném znění, a Zásadám pro zadávání veřejných zakázek schváleným usnesením
Zastupitelstva města Plzně.
8. Rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 může poskytovatel od této smlouvy
odstoupit, pokud:
a) příjemce jedná nebo jednal proti zájmům poskytovatele, poškozuje nebo poškozoval
dobrou pověst poskytovatele nebo se dopouští nebo dopustil jednání v rozporu
s dobrými mravy vůči poskytovateli,
b) budou zjištěny skutečnosti, které zakládají neoprávněnost čerpání a poskytování dotace
příjemcem,
c) bude zjištěno, že žádost příjemce obsahuje nepravdivé skutečnosti nebo nepravdivé
prohlášení.
V takovém případě vrátí příjemce již poskytnuté finanční plnění z této smlouvy do 30 dnů
od doručení usnesení zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 o odstoupení.
Nesplnění této podmínky je považováno za zadržení finančních prostředků ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve zněm pozdějších předpisů. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně
se stanoví ve výši zadržených finančních prostředků.
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9. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu podle odstavce 1. článku III. této smlouvy
byla na základě údajů poskytnutých příjemcem vyhodnocena jako opatření nezakládající
veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie. Smluvní
strany tak shodně konstatují, že touto smlouvou dle jejich právního názoru není
poskytována veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské
unie. Příjemce bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným rozhodovat ve věcech
veřejných podpor je Evropská komise. Příjemce dále bere na vědomí, že pokud Evropská
komise případně zaujme v otázce existence veřejné podpory v této smlouvě odchylné
stanovisko, tj. rozhodne, že tato smlouva obsahuje prvek veřejné podpory a tato veřejná
podpora není slučitelná s pravidly trhu EU, je dle příslušných předpisů EU příjemce
povinen vrátit získanou veřejnou podporu poskytovateli, a to za předpokladu, že mu byly
finanční prostředky již poskytnuty. Příjemce prohlašuje, že byl s touto okolností seznámen
a je s ní srozuměn. Příjemce při vrácení dotace postupuje podle příslušných předpisů EU
a rozhodnutí Evropské komise.

VII.
Vrácení dotace

1. Vedle jiných důvodů uvedených v této smlouvě nebo v Zásadách je příjemce povinen
dotaci nebo její část vrátit i v těchto případech:
a) dotace nebo její část nebyla použita pro účely úhrady nákladů a způsobem uvedeným
v odstavci 1. a 2. článku III. této smlouvy,
b) na základě rozhodnutí Evropské komise podle odstavce 7. článku VI. této smlouvy.
2. Nesplnění podmínek podle písm. a) a b) tohoto odstavce je považováno za zadržení
finančních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odvod za toto
porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši zadržených finančních prostředků.
3. V případě vrácení dotace nebo její části podle odstavce 1. písm. a) tohoto článku je
příjemce povinen finanční prostředky vrátit poskytovateli zpět na jeho bankovní účet,
z něhož byly tyto finanční prostředky poskytnuty. Příjemce je povinen vrátit dotaci nebo
její část bezprostředně po zjištění této skutečnosti, a to i bez písemné výzvy. Příjemce je
před vrácením dotace nebo její části povinen kontaktovat poskytovatele, který příjemci
sdělí variabilní symbol pro platbu.
VIII.
Závěrečná ujednání

1. Příjemce bere na vědomí informační povinnost poskytovatele vůči veřejnosti a souhlasí se
zveřejněním této smlouvy poskytovatelem.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město
Plzeň.
2. Veškerá práva a povinnosti touto smlouvu neupravená se řídí příslušnými platnými
právními předpisy České republiky.
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3. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží po jednom vyhotovení a poskytovatel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Příjemce dává souhlas ke zpracování, zveřejnění a uchování osobních údajů a údajů, které
se týkají projednávání předmětné žádosti o poskytnutí dotace. Tento souhlas je dán
poskytovateli za účelem zpracování poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 dle zákona
č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění a dle zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
7. Smluvní strany podpisem smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly
a všem jejím ustanovením rozumí, že představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu
prosté vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
v

Příloha č. 1 - kopie Žádosti o poskytnutí dotace

V Plzni dne

17

1k

-07- 2019

-08- 2019

V Plzni dne...................

Krajská konr^é futsalu FIFA
Plzeňského kraje, z.s.
Daniel Vomastek
předseda

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 1
Ing. Helena Režábová
starostka
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Úřad městského obvodu Plzeň 1 - F in anč ní odbor,
al ej S v o b o d y 60, 323 00 P l z e ň
Vyplní ÚMO Plzeň 1:
Evidenční číslo žádosti 3 3

Datum podání žádosti 42. •

Komise 3 /^

Program č.

2043

4

ŽÁDO ST
o podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní
účely, na aktivity volného Času nebo jinak veřejně prospěšné účely
□ Komise pro školství, kulturu a občanské
a sociální záležitosti

X Komise pro sport a mládež

Údaje o žadateli (dle stanov,
živnostenského oprávnění):

zřizovací listiny,

zakládací listiny,

Název/Jméno a příjmení:

Krajská komise futsalu FIFA Plzeňského kraje, z.s.

Adresa/Bydliště žadatele:

Fůgnerova 647, 334 01 Domažlice

Korespondenční adresa:
Typ organizace:

spolek

IČO/Datum narození:
Bankovní spojení
(číslo účtu + kód banky):

026 68 921

Je - Li žadatel právnická osoba, uvede:

1. osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení (statutární
zástupce - jméno, příjmení, adresa, telefon, email, funkce):
Daniel Vomastek,
2. osoby s podílem v této právnické osobě:
UNO Plzen 1

3. osoby, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:

Kontaktní osoba pro bližší informace o projektu (příjmení, jméno, telefon, e-mail):
1. Daniel Vomastek,
2.

Celkový počet členů/klientů: 500 z toho mládeže: 300 Místo působnosti žadatele: Plzeňský
kraj_____________________________________________________________________
Předpokládaný počet účastníků (v případě, že jde o akci): 300
Vpřípadě konání kulturní akce bude vybíráno vstupné:

□ ANO

Výše ročních příspěvků členů: 100

Členů z MO Plzeň 1: 40

□ NE

Vztah kMO Plzeň 1: Kluby Košutka a SSC Bolevec
r

2. Ucel použití příspěvku:
Program č.l Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových
aktivit.
2.1. Stručně účel použití příspěvku (bude použito do smlouvy o poskytnutí dotace)
Náklady na pronájem haly 31.ZŠ

2.2. Stručný popis požadavku s popisem účelu a odůvodnění (možno doložit na volném
listě):
Krajská komise futsalu FIFA Plzeňského kraje pořádala v sezóně 2018/2019 první
ročník Krajského přeboru mládeže v kategorii U-13. Tohoto krajského přeboru se
účastnilo 8 týmů a to Košutka Plzeň, SSC Bolevec Plzeň, Spálené Poříčí, Rokycany,
Klatovy, Interobal Plzeň, Mrákov, Žákova a to v počtu cca IlOhráčů. První 4 týmy
po odehrání 3 turnajů na závěr v hale Lokomotivy Plzeň odehrálo Finál Four.
Vítězem 1. ročníku KP Plzeňského kraje, nad nímž převzal záštitu hejtman Plzeňského
kraje pan Bernard se stal tým Košutky Plzeň. Tento KP se setkal s velmi dobrou
odezvou, a proto jsme se rozhodli uspořádat další ročník a to v kategoriích Ull,
U13, U15, U17 a U19. Zda se uskuteční ve všech kategoriích bude záviset na počtu
přihlášených týmů. Vzhledem ktomu, že na tomto projektu úzce spolupracujeme
s fotbalovým svazem Plzeňského kraje, věřím že se nám podaří zahájit kategorie
Ull, a U15 s tím, že samozřejmě bude pohačovat kategorie U13.

3. Doba, v níž má byt dosaženo účelu:

2019

4. Finanční náklady na realizaci projektu:
Celkovéfinanční náklady na realizaci projektu:

280 000,- _________________

Z toho požadovaný finanční příspěvek:

50 000,-_____________________

Podané žádosti o fin a n čn í příspěvky, popř. přidělené dotace v daném roce od M O 1 a od
jiných městských subjektů - název subjektu, výše příspěvku, účel:

1. Město Plzeň —odbor sportu —100 000,- MČR žen ve futsalu Plzeň 2019
2. Město Plzeň - odbor sportu -4 0 000, - KP mládeže ve futsalu
3.

4.
Přijaté dotace za poslední 3 roky od MO Plzeň 1, ostatních obvodů města Plzně,
Statutárního města Plzně (nepočítá se daný rok)

1.
2.

3.
4.

Pokudje plátce DPH, může uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo
požádat ojejí vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění:
ANO
*) - nehodící se škrtněte

-

NE

V

5. Rozpis požadovaného finančního příspěvku dle nákladových položek:

Celkový rozpočet
v Kč

Druh výdajů
Materiálové náklady celkem

230 000

Úhrada z dotace
MO Plzeň 1 v Kč

0

z toho materiál
kancelářské potřeby
jiné (specifikovat)
Odměny pro týmy (poháry)
30 000,Odměny pro týmy (sportovní 200 000,vybavení-teplákové soupravy,
dresy, míče atd.)

Nemateriálové náklady
(služby) celkem

50 000,-

50 000,-

z toho nájemné
poštovné, telefon
jiné (specifikovat)

50 000,-

50 000,-

280 000,-

50 000,-

Osobní náklady celkem

z toho mzdy vč. odvodů
ostatní osobní náklady

¡3

Neinvestiční náklady celkem

*■

ři žádosti o dotaci na provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku uveďte vztah žadatele
objektu:

a) vlastnictví
b) výpůjčka/užívání (uveďte vlastníka)
c) pronájem/pacht (uveďte vlastníka)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Potvrzujeme svým podpisem, že jako žadatelé o finanční prostředky z dotace Městského
obvodu Plzeň 1 nemáme vůči městu, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým
organizacím, vůči státu (finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní
pojišťovny) ani vůči třetím osobám žádné nesplacené závazkypo lhůtě splatnosti, že nejsme
s městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů
za zrušení správních rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti.
Dále potvrzujeme, že vůči námi zastupovanému subjektu není vedeno insolvenční řízení,
ani není na náš majetek vedena exekuce. Potvrzujeme trestní bezúhonnost statutárních
zástupců žadatele, vpřípadě žádosti fyzické osoby trestní bezúhonnost žadatele.
Prohlašujeme. že všechny uvedené údaje jak v žádosti, tak i na přílohách jsou pravdivé
a finanční příspěvek nebude použit jinak, než jak je v této žádosti uvedeno. Bereme na
vědomí, že na finanční příspěvek není právní nárok a souhlasíme s případnou kontrolou
použití přiznaného finančního příspěvku.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněni
a s nařízením EU 2016/679 (GDPR), udělují níže podepsaní žadatelé souhlas Úřadu
městského obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň se zpracováním a uchováním údajů,
které se týkajíprojednávánípředmětné žádosti o poskytnutí dotace a se zveřejněním údajů
v registru smluv ajiným způsobem dle zákona č. 240/2015 Sb. o registru smluv, v platném
znění a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění.
Tento souhlas uděluji na dobu 11 let (doba zpracování žádosti a doba archivace), nejdéle
ovšem do doby odvolání tohoto souhlasu a po dobu nezbytně nutnou po jeho odvolání, což
mohu učinit kdykoliv. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán předjeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá
vliv na zpracování Osobních údajů, které UM01 zpracovává na základějiného právního
základu, nežje souhlas (tj. zejménaje-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní
povinnosti či z jiných důvodů uvedených vplatných právních předpisech).
Seznam příloh:

Žádost o dotaci
-Č b H X jj

o

V Plzni dne

it Vm
^

¿ 'i

11.4.2019

Razítko a l,odpisy statutárních zástupců žadatele

Vyplněný formulář včetně příloh zašlete na adresu:
Úřad městského obvodu Plzeň 1, Finanční odbor, alej Svobody 60. Plzeň 323 00

