Smlouva
o poskytnutí dotac e z rozpočtu statutárního města Brna, MČ Bľno-Bohunice
č. 08_008 t22ĺwlč,
uzavřená podle $ 159 a násl. zákonač,. 50012004 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, a dále
podle $ l0a odst. 5 zákona č,. 25012000 Sb., o ľozpočtovýchpravidlech územníchľozpočtů,ve znění

pozdějších předpisů
I.

Smluvní stľany

1.

Statutáľní město Bľno,
Městská část Brno_Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Bľno
se sídlem Brno, Dominikánské nám. I96|I,PSČ 601 67
zastoupené panem Ing. Antonínem Cľhou, staľostou Městské části Bľno-Bohunice
ICO
: 449 92 785-08

DIČ

Bankovní spojení
Císlo účtu
Kontaktní osoba

Tel.
E-mail

:

:
:
:
:
:

CZ

44992785
Komeľčníbanka a's', pobočka Bľno, nám. Svob ody 2I, PSČ 6313 l
t9-519 081 021710100
Ing. Jana Floľianová
547 423 820
fl orianova@bohunice.b Íno.cz

(dále,,poskytovatel")

2. TJ
se

Tatran Bohunice, z.

sídlem

:

zastoupená :

ICO

:

Tel.
E-mail

:
:

s.

Brno, NeuŽilova 35, PSČ 625 OO
Zdeřlkem Táboľským, statutárním zástupcem

Bankovní spojení :
Císlo účtu
:
(dále ,,příjemce")

il.
Předmět smlouvy, účeldotace

1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelovéÍinančnípodpory zrozpočtu poskytovatele ve
foľmě dotacę narealízaci akce:
- zajištěníčinnostĺoddílu házené a fotbalu ve výšĺ50.000 Kč
- úhľadaprovozních nákladů spoľtovního aľeálu TJ Tatľan Bohunĺce a pľovoznínáklady
na veřejné kluzĺštěve výši 70.000 Kč na základě žádosti zę dne27.l0.202L

2.

Příjemce dotaci přijímá a zavaĄe se použítji výlučně v souladu s účelemposkytnutí dotace dle
čl' II. odst. 1 této smlouvy' v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

3.

Dotace je ve smyslu zákona č,, 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné spľávě a o změně
někte4ých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů, veřejnou finanční
podpoľou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

4'

Příjemce dotacę pľohlašuje,Že Íinančnípříspěvek na akci či činnost, na kteľou obdržęl příspěvek
formou této účelovédotace, není ekonomická, a nejedná se tak o podporu malého rozsahu
',de
minimis", která je poskytována za pođmínekstanovených v příslušných přímo pouŽitelných
předpisech EU (zejména Nařízení Komise (EU) č. 1407l20I3 zę dne 18,12.2013 o pouŽití článků
I07 a 108 Smlouvy ó fungování Evľopskéunie na podpoľu de minimis v ostatních odvětvích a
dopľavě)
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5.

Dotace je sluč itelná s podporou poskytnutov zÍ ozpoč tujiných ú zemní chsamosprávných celků ,
státní ho rozpoč tu nebo strukturální ch fondů Evropské unie, pokud to pľ avidla pľ o poskytnutí
těchto podpoľ nevyluč ují .

ilL

Výš e dotace, způ sob a doba poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje pří jemci zpľ ostředků ľ ozpoč tustatutáľ ní ho města Brna, MČ

BrnoBohunice dotaci ve výš i 120.000 Kč , slovy jednostodvacettisí c korun č eských na rcat'izaci akce
uvedené v ě1. il. odst. 1 té to smlouvy.

2.

Dotace bude po u kázánajednoľ ázově bankovní m převodem na ú č etpří jemce uvedený v zź thlravi
té to smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí ú č innostité to smlouvy. Dnem poskytnutí
dotace je den odepsání finanč ní chpľ ostředků ztlč tu poskytovatele.

3.

Dotace je poskytována formou zálohy s povinností následné ho vyú č tovaní .

w.

Podmí nky použ ití dotace, pľ áva a povinnosti pří jemce

1. Pří jemce se

zavazuje použ í tpľ ostředky dotace výhĺ adně pľ o ú č elvymezený vč lánku II. odst' 1
ĺ a jejiž realrizaci

té to smlouvy a seznámit poskytovatęle se vš emi skuteč nostmi týkají cí mise akce,
byla poskytnuta dotace.

2.

Pří jemce đ otace'kteý je plátcem DPH nebo se jí m stane po uzavření té to smlouvy, nesmí použ í t
poskytnutou dotaci na ú hľ adu dané zpřiđ anéhodnoty a ani vyú č továnínesmí obsahovat daň
zpŤ idané hodnoty' Dotaci nelze použ í tna ú hĺ aduostatní ch daní '

3.

Pří jemce odpoví dá po celou dobu č eľ pání prostředků dotace za jeji hospodáľ né použ ití .

4.

Pří jemce zajistí ve své m ú č etnictvínebo daňové evidęnci, vsouladu sobecně platnými předpisy,
zejmé ĺ azákonem č ,.56311991 Sb., o ú č etnictví ,ve znění pozdějš í ch předpisů , řádné a oddělené
sledování použ iých finanč ní chprostředků poskytnutých v ľ ámci dotace. Úč etní doklady
pľ okazují cí použ ití dotace z finanč ńí chpľ ostředků statutáľ ní ho města Brna, MČ Brno-Bohunice
musí pří jemcę viditelně označ it nebo umoŽnit poskytovatęli označ it razí tkem nebo nápisem
,,Htazeno z dotace statutární ho města Bľ na, MČ Brno-Bohunice ve výš i Kč
<(

5.

Pří jemce je opľ ávněnvyuž í tpľ ostředky zposkytnuté dotace nejpozději do 31.12.2022. Prostředky
dotace nelze pouŽí t po uvedené m datu a převádětje do ľ oku následují cí ho.

6.

Pří jemce umož ní pří sluš nýmorgánů m poskytovatele kdykoliv pľ ové st kontľ olu dodrž ení
podmí nek' za kteých byla dotace poskytnuta' ve smyslu zákona č ,. 32012001 sb., o finanč ní
kontľ ole. Pří jemce je povinen poskytnout souč innost při kontrolní č innosti, zejmé na předloŽit

kontrolní m oľ gánů m poskytovatele veš keré potřebné podklady a informace vč etně originálů vš ech
rič etní chdokladů kprokázání dodľ Žení ú č elupři pouŽití pľ ostředků dotace.
Pří jemce je povinen umoŽnit poskytovateli prové st kontľ olu v pľ ů běhuĺ po skonč ení ľ ealĺ zace
akce, a to ješ tě po dobu pěti let od ukonč ení financování akce ze stľ any poskytovate|e. Z tohoto
dů vodu je nutné v dostateč né mpředstihu infoľ movat poskytovatele o konání akce (pří padně
o dodání zbož í )na info@bohunice.bľ no.cz

7.

Pří jemce předloŽí poskytovateli nejpozději do konce ledna ľ oku následují cí ho po roce' ve ktęľ é m
dotaci č eľ pal,pí semné kompletní závěreč né finanč ní vyú č továníposkytnuté dotace, na
vyplněné m formuláři, ktery je uveřejněn na webových stránkách poskytovatęle. Kompletní
závěręč né finanč ní vyú č továníbude obsahovat struč ný popis ľ ealizované č innosti, označ ęni
nákladů a výdajů , vč etně ozĺ ač ęnivš ech souvisejí cí ch ú č etní chdokladů , vyú č tování č eľ pání
dotace a potvrzení pravdivosti a spľ ávnosti komplętní ho závěreć né ho finanění ho vyú č tování .
Pří jemce dolož í jako souč ást kompletniho závěreč né ho finanč ní hovyú č továníkopie pľ votní ch
ú č etní cha dalš í chdokladů prokazují cí ch č eľ pánídotace (zejmé na faktuľ , dodací ch listů , smluv'
paragonů pod.).

-Ż -

-

8.

Nejpozději do konce ú nora následují cí ho ľ oku po ľ oce' ve které m byla dotace č eľ pána, je pří jemce
povinen vrátit, na ú ěet poskytovatele uvedený v zź lhlavi té to smlouvy, pří padnou nepouŽitou č ást
pľ ostředků dotace a infoľ movat poskytovatele o zaslané č ástce.

9.

Pří jemce je povinen pľ ů běŽně a bez zbyteč né hoodkladu infoľ movat poskytovatele o vš ech
změnách, kteľ é by mohly při vymáhání neopľ ávněně zadrž ených nebo použ itých pľ ostředků
dotace zhorš it jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejmé naje pří jemce povinen
oznámit poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy doš lo kudálosti nebo skuteč nosti, kteľ á má nebo
mů ž emí t za následek jeho zánik, zruš ení , nębo změnu vlastnické ho vztahu k věci, naniž se dotace
poskytuje.

l0. Je-li pří jemce pľ ávnická osoba, stanovují se následují cí povinnosti pří jemce v pří padě jeho
přeměny, insolvence nebo zľ uš ení pľ ávnické osoby s likvidací :
Pří jemce je povinen kaž dou takovou skuteč nost nepľ odleně (e-li to moŽné tak s dostateč ným
předstihem) oznámit poskytovateli. Poskytovatel je opľ ávněn posoudit dosavadní naplnění ú č elu
smlouvy a ľ ozhodnout o pří padné mvľ ácení poskytnuté podpory nebo její č ásti. Pokud
poskytovatel rozhodne o vľ ácení podpory nebo její č ásti, pří jemce tak uč iní způ sobem a ve lhů tě
stanovęné výzvou poskytovatele. Zátoveň je pří jemce povinen bezodkladně oznámit
insolvęnč ní mu spľ ávci nebo likvidátorovi pří jemce, ž e tento přijal podpoľ u zrozpoč tu
poskytovate\e aváž ę ho povinnost, vyplacenou podpoľ u vľ átit zpět poskytovateli.

11.Pří jemce se zayazuje po dobu tľ vání dotované akce informovat veřejnost o skuteč nosti, Že
poskytovatel podporuje č innost pří jemce. Na akcí ch, na které je poskytnutá dotace č erpána i na
akcí ch, na kter;ých jsou využ ivtlny věci nebo služ by poří zené z đ otace,je pří jemce povinen
viditelně umí stit informaci o tom, ž ę akci podpoľ uje Městská ěást Bľ no-Bohunice. Pří jemce
z dotovaných akcí poří dí ť otodokumentaci, ze kteľ é bude patrné , ž e tato podmí nka byla splněna.
PředloŽení fotodokumentace poskytovateli v listinné podobě společ ně se závěľ eč ným finanč ní m
vyú č tování mje podmí nkou pľ o kladné uzavtęní vyú č továnídotace'

V.
Dů sledky poľ uš enípovinností pří jemce

1' Pokud se

.
2.
3.

pří jemce v souvislosti s poskytnutou dotací dopustí poruš ení rozpoč tové kázně,
postupuje poskytovatel podle $ 22 zákona č :.25012000 Sb., o ľ ozpoč tových pľ avidlech ú zemní ch
ľ ozpoč tů ,ve znění pozdějš í ch předpisů .
Veš keľ é platby jako dů sledky poruš eni závazků pľ ovede pří jemce foľ mou bezhotovostní ho
převodu na ú č etposkytovatele, uvedené ho v zć ĺ h|avi té to smlouvy.
Dotace č i její č ást se povaŽují zavtácenou dnem, kđ ybyly připsány na ú č etposkytovatele'

vI.

Ukonč ení smlouvy

'

Zź xazkový vztah založ ený touto smlouvou lze ukonč it na základě pí semné dohody smluvní ch
stran, výpovědí nebo postupem ve smyslu ustanovení $ 167 odst. l zź tkona č . 500/2004 Sb.,
spľ ávní řád, ve znění pozďějš í ch předpisů , na kteľ é m se smluvní stľ any dohodly a to tak, ž e
pří jemce i poskytovatel mů ž epodat pí semný návľ h na zruš ení té to smlouvy ibez udání dů vodu.

2'

Kterákoliv smluvní stľ ana je opľ ávněna tuto smlouvu pí semně vypovědět postupem dle $ 166 odst.
2 zź lkona č ' 500/2004 Sb', správní řád, vę zněni pozdějš í ch předpisů , a to i bez udtni dů vodu.
Výpovědní lhů ta č iní 14 dnů a poč í náběž et pľ vní m dnem následují cí m po doruč ení výpovědi
druhé smluvní stľ aně. V pří padě pochybností se má za to, Že výpověď byla doruč ena 3. den od
její ho odeslání .

3.

Poskytovatel mů ž esmlouvu vypovědět jak před poskytnutí m dotace, tak po poskytnutí dotace'
Pří jemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět nejpozději do konce lhů ty pro podání vyú č tování
poskytnuté dotacę.

l
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4.

V případě ukončenísmlouvy podle tohoto článku smlouvy
poskytovateli ke dni ukončenítéto smlouvy.

je příjemce povinen vrátit

dotaci

Vil.
Záryěrečná ujednání

l.

Příjemce poskytne poskytovateli na vyžádání úplnéa pľavdivéúdaje o ostatních dotacích,
příspěvcích a obdobných plněních ve pľospěch příjemce z veřejných zdľojů'které příjemce čeľpal.

2.

PostouPení této smlouvy je vyloučeno.

3.

Statutáľní město Bľno, Městská část Bľno-Bohunice je při nakládání s veřejnými pľostředky
povinna dodržovat ustanovení ztĺkona č). 10611999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím,ve
zněnipozdějších předpisů (zejména $ 9 odstavec 2 tohoto zźtkona).

4.

Příjemce svým podpise stvľzuje spľávnost údajůuvedených v záhlavitéto smlouvy především, pak
název, sídlo, IC, čísloúčtu'Jakoukoliv změnu je příjemce povinen poskytovateli nepľodleně
písemně oznámit. Při změně číslaúčtupříjemce, na kteý má být dotace poukźnána. předloŽí
příjemce žádost o zaslání dotace na nové čísloúčtuspolu s kopií smlouvy o běžnémúčtu,která
bude obsahovat číslonového účtu.

5.

Změna smlouvy, s výjimkou změn týkajícíchse údajůuvedených v zźthlavítéto smlouvy, je
možná pouze písemnými vzestupně číslovanýmidodatky na základě dohody obou smluvních

stran.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,
příjemce jedno vyhotovení'

z nichžposkytovatel obdržítři vyhotovení a

'

Smlouva je platná dnem jejího uzavření. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy budou mít obě
smluvní strany k dispozici vyhotovení smlouvy podepsané zástupci obou smluvních stľan.

8'

Účinnosti smlouva nabýva dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č,. 34012015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv,
vę znění pozdějších předpisů (,,zźlkon o ľegistľu smluvoo). Návrh na uveřejnění smlouvy v ľegistľu
smluv podá poskytovatel.

7

9.' Tato smlouva

se také zveřejní na úřednídesce poskytovatele dle ustanovení $ 10d odst. 1 zákona
č,' 25012000 Sb', o ľozpočtovýchpravidlech územních rozpočtů ve zněnipozdějších předpisů.
,

Doložka
podle $ 41 zákonač,.12812000 Sb., o obcích, vę zněnípozdějšíchpředpisů
Uzavřęní této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvęm statutáľního města Bľna, MČ Brno-Bohunicę
dne23.2.2022.

V Brně

dne 'L.3'

2-Đ

Lt--

V Bľně dne

J.3.r/ a'r(-

z. sl

St

Zdeněk Táboľský, statutární zástupce

město

Ing. Antonín Cľha, staľosta

-4-

Bľno_Bohunice

MČ

