
Smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutáľního města Bľna, Mč Bľno_Bohunice

č.08_. .....t../MC

uzavŤená podle $ 159 a násl. zźtkonač,.50012004 Sb., správnítád,ve znéní pozdějších předpisů, adálre
podle $ 10a odst. 5 zákonač,.25012000 Sb., o ľozpočtových pravidlech územních rozpoětů' ve znění

pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Statutární město Brnoo
Městská část Brno_Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Brno
se sídlem Bľno' Dominikánské nám. I96II,PSČ 601 67
zastoupené panem Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
IČ : 449 92 785-08
DIČ : CZ 44992785
Bankovní spojení :

Číslo úětu :

Kontaktní osoba :

Tel. :

E-mail :

(dále,,poskytovateloo)

Komeľční banka a.s., pobočka Brno, nám. Svobody ZI,PSČ 63131
I9-s19 08r 021710100
Ing. Jana Florianová
547 423 820
fl orianova@bohunice. b rno.cz

2. Název organizace
se sídlem :

zastoupená :

IC:
Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Tel. :

E-mail :

(dále ,,příjemce")

II.
Předmět smlouvy, účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpoľy zrozpoćtu poskýovatele ve
formě dotace narealizaci akce:

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se použít ji ýlučně v souladu s účelem poskýnutí dotace dle
č1. II. odst. 1 této smlouvy' v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

3. Dotace je ve smyslu ztlkona č. 32012001 Sb., o finanění kontrole ve veřejné spľávě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zélkona.

4. Dotace je poskytována jako podpora de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407l20I3 ze dne
18.12.2013 o použití článků I07 a l08 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis v ostatních odvětvích a dopravě (použít pouze v případě, kdy prostředlĺy jsou poslqltnuĘ v
ľežimu de minimis).
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5. Příjemce dotace prohlaŠuje, że tinanÖnĺ příspěvek na akci Öi ěinnost, na kterou obdľżel příspěvek
formou této účelové dotace, není ekonomická, a nejedná se tak o podpoľu malého ľozsahu 

',de
minimis"' která je poskytována za pođmínek stanovených v příslušných přímo použitelných
předpisech EU ( zejména Nařízení Komise (EU) č. |407l20I3 ze dne l8.l2.20l3 o použití ělánků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podpoľu đe minimis v ostatních odvětvích a
dopravě) - použít v případě, kdy prostředlql nejsou poslqltnuý v ľežimu de minimis.

6. Dotace je slučitelná s podporou poslEtnutou z rozpočtu jiných územních samospróvných celků,
Stúĺnĺho rozpočtu nebo stľuktuľúlních fondů Evľopské unie, pokutl to pľuvidlu pru poskytnutĺ
těchto podpoľ nev.ylučui í.

ilI.
Výše dotace, způsob a doba posĘtnutí dotace

1. Poskýovatel poskytuje příjemci z pľostředků rozpočtu statutáľnĺho města Brna, MC Brntl-
Bohunice dotaci ve výši ... ,- Kč' slovy korun českých
narca|izaci akcę uvedęné v čl. II' odst' l této smlouvy'

2. Dotace bude poukázáĺa jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záh|aví
této smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskýnutí dotace ie
den odepsání finančních prostředků ztčtu poskýovatele.

3. Dotace je poskytována Íbrmouzźiohy s povinností následného vyúčtování'

IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnostĺ příjemce

l. Příjemce se zavazuje pouŽít prostředky dotace výhľadně pľo účel vymezený včlánku II. odst. l
této smlouvy aseznámit poskytovatelę se všemi skutečnostmi týkajícími se akce. na jejížrealizaci
bvla poskvtnuta dotace.

2. Příjemĺ:e ĺlĺll.ace, kleľý je plátcem f)PH nębtl sc jínl stane ptl uzavření této sĺrtlouvy, lteslrrí použít
poskytnutou clotaci na úhraĺlu ďané zpřidané hĺ;tlnoty a ani vyúčtování nesĺrrí obsalrovat dari
zpÍidané hodnoty. Dotaci nelze použít na úhľadu ostatních daní.

3. Příjemce odpovídá po celou dobu čerpání prostředků dotace za jeji hospodárné použití

4. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obęcně platnými předpisy,
zď1ména zákonem č,. 56311991 Sb., o účetnictvi, ve znění pozdějších předpisů, Ťádné a oddělené
sledování použitých finančních prostředků poskytnutých v ľámci dotace. Účetní doklady
pľokazující použití dotace z finančních prostředků statutáľního města Brna, MČ Bľno-Bohunice
musí příjemce viditelně označit nebo umoŽnit poskýovateli označit razítkem nebo nápisem

''Hrazeno 
z dotacę statutámího města Bmą MČ Brno-Bohunice ve výši Kč .. . . .. . .. .. ..".

5. Příjemce je opľávněn vyuŽít pľostředky z poskytnuté dotace nejpozději do. . . . . .. .. Pľostředky
dotace ĺe|zepoužít po uvedeném datu a převádětje do ľoku následujícího.

6. Příjemce umoŽní příslušným orgánům poskytovatele kdykoliv provést kontrolu dodľŽení
podmínek, za kterých byla dotace poskýnuta' Ve Smyslu zákona č,. 32012001 Sb., o finanční
kontľole. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při kontrolní ěinnosti, zejména předložit
kontrolním oľgánům poskýovatele veškeré potřebné podklady a informace včetně oľiginálů všech
účetních dokladů kprokázání dodrŽení účelu při pouŽití prostředků dotace.
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Příjemce je povinen umoŽnit poskytovateli provést kontrolu v průběhu i po skončení ľealizace
akce, a to ještě po dobu pěti let od ukončení financování akce ze sÚany poskýovatele' Z tohoto
důvodu je nutné v dostatečném předstihu infoľmovat poskytovatele o konání akce na
info @b o hunice. b rno. cz

7. Příjemce předloŽí poskytovateli nejpozději do konce ledna ľoku následujícího po roce' ve kterém
dotaci čeľpal' písemné kompletní závěreěné finanění vyúčtování poskytnuté dotace, na
vyplněném formuláři, kteľý je uveřejněn na webových stránkách poskytovatele. Kompletní
závěreěné finanční vyúčtování bude obsahovat stľuěný popis ľealizované činnosti, označeni
nákladů a výdajů, včetně oznaěeni všech souvisejících účetních dokladů, vyúčtování čerpání
dotace a potvrzení pravdivosti a správnosti kompletního závěreěného ťrnančního vyúčtování.
Příjemce đo|oží jako součást kompletního závěľečného finančního vyúětování kopie prvotních
úěetních a dalších dokladů prokazujících čeľpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv,
paragonů pod.).

8. Nejpozději do konce únoľa následujícího ľoku po roce, ve kteľém byla dotace čerpźna,je příjemce
povinen vrátit, na účet poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy, případnou nepouŽitou část
prostředků dotace a informovat poskytovatele o zaslané částce.

9. Příjemce je povinen průběžně a bez zbyteěného odkladu ĺnformovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání neoprávněně zadržených nebo použitých prostřędků
dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejménaje příjemce povinen
ozĺámit poskytovateli do 15 dnů ode đne' kdy došlo kudálosti nebo skutečnosti, kteľá má nebo
může mitzanásledek jeho zźnik, zrušení, nebo změnu vlastnického vztahu k věci, naniž se dotace
poskyuje.

10. Je-li příjemce právnická osoba, stanovují se následující povinnosti příjemce v případě jeho
přeměny, insolvence nebo zľušení pľávnické osoby s likvidací:
Příjemce je povinen každou takovou skutečnost nepľodleně (e-li to možné tak s dostatečným
předstihem) oznámit poskýovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu
smlouvy a rozhodnout o případném vrácení poskytnuté podpory nebo její části. Pokud
poskytovatel rozhodne o vrácení podpory nebo její části, příjemce tak uěiní způsobem a ve lhůtě
stanovené výzvou poskytovatele. Zároveřl je příjemce povinen bezodkladně oznámit
insolvenčnímu spľávci nebo likvidátoľovi příjemce, že tento přijal podporu zrozpoětu
poskytovatele aváže ho povinnost, vyplacenou podporu vľátit zpět poskýovateli.

ll.Příjemcę se zavazuje po dobu trvání dotované akce informovat veřejnost o skutečnosti, Že
poskytovatel podporuje ěinnost příjemce. Na akcích, na které je poskytnutá dotace čerpána i na
akcích, na kterých jsou vyuŽívány věci nebo služby pořízené z dotace, je příjemce povinen
viditelně umístit informaci o tom, žę akci podpoľuje Městská část Brno-Bohunice. Příjemce
z dotovaných akcí pořídí fotodokumentaci, ze které bude patrné, že tato podmínka byla splněna'
Předložení fotodokumentace poskytovateli v listinné podobě společně se závěľečným finaněním
vyúětováním je podmínkou pľo kladné uzavření vyúčtování dotace.

V.
Důsledky poľušení povinností příjemce

Pokud se příjemce v souvislosti s poskýnutou dotací dopustí poľušení rozpoětové kázně,
postupuje poskytovatel podle $ Ż2 zákona č:.25012000 Sb., o ľozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Veškeľé platby jako důsledky porušeni závazků provede příjemce foľmou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

3. Dotace či její část se považuji zavĺźrcenou dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.
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vI.
Ukončení smloury

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na zttklađě písemné dohody smluvních
stran, výpovědí nebo postupem ve smyslu ustanovení $ 167 odst. 1 zákona ě. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve zněni pozděiších předpisů, na kteľém se smluvní strany dohodly a to tak, že
příjemce i poskýovatel muže podat písemný návrh na zľušení této smlouvy ibez udání důvodu.

2. Kterĺĺkoliv smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět postupem dle $ 166 odst.
2 zttkona č. 500/2004 Sb', správní řád' vc znini pozdčjších přcdpisů, a to i bcz udĺĺní důvodu.
Výpovědní llrůta čirrí 14 drrů a počírrá běžet prvnínr dnenr následujícím po doľučerrí výpovědi
druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doľučena 3. den od
jejího odeslání.

3. Poskýovatel může smlouvu vypovědět jak před poskytnutím dotace, tak po poskýnutí dotace.
Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět nejpozději do konce lhůty pro podání vyúčtování
poskytnuté dotace.

4. V případě ukončcní smlouvy podlc tohoto článku smlouvy jc pří.icmcc povincn vrlítit dotocr
poskytovateli ke dni ukoněení tóto smlouvy.

VII.
Zá.ľěrečná ujednání

1. Příjemce poskyne poskytovateli na vyžádari úplné a pľavdivé údaje o ostatních dotacích,
příspěvoích a obdobných plněních ve prospěch příjemce z veřejných zdrojů' které příjemce čerpal.

2. Postoupení této smlouvy je vyloučeno.

3. Statutární město Brno, Městská ěást Brno-Bohunice je při nakládání s veřejnými pľostředky
povinna dodľžovat ustanovení zákona ć. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozcĺějších přecĺpisťt (zejména $ 9 oĺlstavec 2 tohoto zákona).

4. Příjemce svým podpise stvľzuje správnost údajů uvedených v zah|aví této smlouvy především, pak
název, sídlo, lC, číslo účtu. Jakoukoliv změnu je příjemce povinen poskýovateli neprodleně

ozntlmit. Při změně čísla účtu na ma dotace
příjemce žádost o zaslání dotace na nové číslo účtu spolu s kopií smlouvy o běžném účtu, která
bude obsahovat číslo nového účtu.

5. Změna smlouvy' s výjimkou změn týkajících se údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, je
moŽná potlze písemnými vzesttlpně číslclvanými cloclatky na záklaclě clclhocly clbclu smluvních
stran.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrŽí tři vyhotovení a
příjemce jedno vyhotovení.

7. Smlouva je platná a účinná đnem jejího uzavŤení. Smlouva je uzavřena v okamŽiku, kdy budou
mít obě smluvní stľany k dispozici vyhotovení smlouvy podepsané zástupci obou smluvních stran.
Vaľ: Smlouva je platná dnem jejího uzavření. Smlouva je uzavřeną v okamžiku, kdy budou mít obě
smluvní strany k dispozici vyhotovení smlouvy podepsané zástupci obou smluvních stľan.
Účinnosti smlouva nabýva dnem uveřejněnĺ vregistľu smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti někteľých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistľu smluv,
ve znění pozdějších předpisů (,,zákon o ľegistru smluv"). Návrh na uveřejnění smlouvy v registľu
smluv podá po s ĺrytov ate l.
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Tato smlouva se také zveřejní na úřední desce poslqltovatele dle ustanovení s ]0d odst. l zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisti.

Doložka
podle $ 41 zákonač:.12812000 Sb., o obcích, ve zľrění pozdějších předpisů

IJzavření této smlouvy bylo schváleno Radou (Zastupitelstvem) statutáľního města Brna, MČ Bmo-
Bohunice dne.

V Bľně dne V Bmě dne

za pľrJemce za poskytovatele
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