Smlouva
poskytnutí dotace z ro'zpoćtu statutárního města Bľna, MČ Bľno_Bohunĺce
č. 08-0t lltgĺwĆ,
uzar'řená podlc $ I59 a násl. zákona č' 500/2004 Sb., správní řád. ve znění pozdějšíoh předpisů, a dále
podle $ l0a odst. 5 zákona č..25al2000 Sb.. o ľozpočtovýchpľavidlech rizemních ľozpočtĺi.ve znění
pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

l.

Statutrĺrnĺ město Brno,
Nlěstská ěást Brno-Bohunĺce, Dlouhá 57713'625 00 Bmo
se sídlem Bľno, Dominikánské nám. 196l!, PSČ 60l 67
zastoupené panem Ing. Antonínem Cľhou, starostou Městské části Bľno-Bohunicę
449 92 785-08
CZ44gg2785
Bankovní spojení
Komęľčníbanka a.s., pobočka Brno, nám. Svobođy2l, PSČ 6]l3l

IC
DIČ

:
:
:
Čĺsloúětu :
Kontaktní

Tel.
E-mail

osoba

l9-5l908l02l7/0100
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(dále,,poskytovatel")

2. sH ČMs - Sboľ dobľovolných hasičůBľno_Bohunice
se

sídlern

zastoupená

tČ:

Bankovní spojení
Císlo účtu

Tel.
E-mail
(dáIe

:

Bľno, Ukrajinská 2, PSČ ó25 00

:

:
:

64 3Ż 99 33
Čęská spoŤitelna
1341 67835910800

:
:

',příjemce"')

n.

Přcdmět smlouvy, rĺčeldotace
I

Přędmětem této smlotlvy je poskytnutí ťlčelovéÍinalrčnĺpoĺlpoľy z ľozptlčtuposkytovatele vę
ľormě dĺltace na ľealizaci akce:
nĺ'iklady spojené se zajĺštěnímkulturních a společenských akcí ve výši 3ó.000 Kč
náklady spojené s výchovou mtádeže ve výši 20.000 Kč
rĺhradu nĺĺklaĺlů
spojených s údľžboucvičištěpoĺlle sľnlĺluvyč. 08-071/12ĺťúC.ve výši
10.000 Kč
na základě žáclosti zc cĺne 3l. l0.20l 8.

_
_

2

J

PŤijcmce clotaci při|ímá az.avazuje se potrŽít ji výlučně v sĺlulaclu s účelemposkytntrtí dotace ĺlie
čl. ll. ocĺst. l tćto smlouvy' v souladu s pľávními předpisy a podmĺnkami této snrlouvy,
l)cltacc je vc smyslu zákona č. 320l2\{)l Sb.. o ľinłrnčĺlí
kontľĺrlcve vcřĺ'inć spľávě a o ztnčně
některých zĺikonťr(zákorr ĺl finančnĺkoľrtľtlle), ve znění pozdě.iších předpisťr' veře.inou finančrlĺ
poĺlporĺlu a r'ztahrÚí se tra ni všęcllna ustancrrĺcnĺ tohtlto zákona.

4

Příjemce dotace prohlaštrje, žę finančnípřĺspěvek na akci či činnost, na kterou ohĺiĺŽęlpříspěvek
ťoľmou této účelovédotace, není ekonomická, a nejedná se tak o podpoľu malého ľozsahu ''de
minimis", která je poskýována za podmínek stanovených v přísluŠnýchpřímo použitelných
předpisech EU (zejména Nařízení Komise (EU) č. 1407ĺ20\3 ze dne 18.12.2013 o použitíělánků
1a7 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v ostatních odvětvích a
dopľavě).

5.

Dotace je slučitelná s podpoľou poskynutou z ľozpoětu jiných územníchsamospľávných celkťi,
státního rozpočtu nebo struktuľálních fondů Evľopské unie, pokud to pľavidla pľo poskýnutí
těchto podpoľ nevylučují.

IU.

Výše dotace, způsob a doba poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci z pľostředků rozpočtu statutárního města Bľna, MČ Bľnokoľun českých na rcalízaci akce
Bohunicę dotaci ve výši 66'000 Kč, slovy šeđestátšesttisíc
uveclęné v čl. II. odst. l této smlouvy.
?". l)otace hllĺle poukánánajednoľazově bankovním převodem na účetpříjemce uvedený v záhIaví
této smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je
den odepsání ťrnančnĺchpľostředků zűětu poskytovatele.

3.

Dotace je poskytována foľmou zállohy s povinnostĺ náslędného vyúčtování.

rv.

Pođmínkypoužitídotace, pľáva a povinnostĺ příjemce

1. Příjemce se

zavazuje použítpľostředky dotace qfhľadně pľo ilčel vymezený v článku II' odst. 1
této smlouvy a seznámit poskytovatęle se všemi skutęčnostmi týkajícími se akce, na jejížreali'zaci
byla poskýnuta dotace.
který je plátcem DPII nebo se jím stanc po uzavřcní této smlouvy, nesmí pouŽít
poskytnutou dotaci na úhĺadudaně zpřidané hodnoty a aní vyúětovrínínesrní obsahovat daň
z přidané hodnoty. Dotaci nelze použítna úhĺaduostatních daní.

Ż. Příjerrrce dotace,

3.

Příjemce odpovídá po celou dobu čeľpánípľostředků dotace za její hospodárné použití.

4.

Přĺjerrrce zajistí ve svém účetnictvíncbo daňovć cvidcnci, v souladu s obecně platnými předpisy,
zejména zákonem č. 56311991 Sb., o ilčetnictví've znění pozclějších přeclpisri, řáĺlné a oddělené
slědĺlvání použ'itých finaněních prostřeĺlků poskytnutý'clr v ľámci clotacę' Účetní dtlklady
pľokazující'použiií
dotace z ľtnančníchpľostředků statutáľnĺho města Bľna. MČ Brno-Bohunice
musí příjemce viditelně označit nebo umoŽnit poskýovateli označit razítkem nebo nápisem
,,Hľazeno z dotace statutárního města Brna, MC Bľno-Bohunice ve výši Kč .'. ..'.....'."'

5.

Příjemce je oprávněn vyuŽít prostředky z poskytnuté dotace nejpozději do 31 'I2.2019. Pľostředky
dotace nelze použítpo uvedeném datu a převádětje do ľoku následujícího'

6.

Příjemce umoŽní příslušným oľgánům poskytovatele kdykoliv provést kontrolu dodľžení
podmínek, za kterych byla dotace poskytnuta, Ve smyslu zákona č. 320ĺ20a1 Sb., o Íinanční
kontľole' Příjemce je povinen poskytnout součinnost při kontľolníčinnosti, zejména předloŽit
kontrolním oľgánům poskytovatele veškeľépotřebné podklady a inťormace včetně oľiginálů všech
ĺrčetníchdoklaĺlůk pľokázání dodrŽení účelupři pouŽití pľostředků dotace.
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Příjemce je povinen umožnit poskýovateli pľovéstkontrolu v průběhu i po skončeníľealĺzace
akce, a to ještě po dobu pěti let od ukoněení ťlnancování akce ze stľany poskytovate\e' Z tohoto
důvodu je nutné v dostatečnémpředstihu inÍbrmovat poskýovatele o konánĺ akce na
ilťq@bqbg'uice. b r! o. qz

7.

Příjemce předložíposkýovateli nejpozději do konce ledna roku následujícího po ľoce' ve kterém
dotaci čěrpal, písemnékompletní závětęčné ťlnančnívyúčtováníposkytnuté dotace, na
vyplněném foľmuláři, ktery je uveřejněn na webových stránkách poskytovatele. Kompletní
zźxěľečné
finanění vyúčtováníbudę obsahovat stľučnýpopis ľealizované činnosti, označení
nákladů a výdajů, včetně označenívšech souvisejících účetníchdokladů, vyúčtováníčerpání
dotace a potvrzení pravdivosti a spľávnosti kompletního závěľečnéhoťrnančníhovyúčtování.
Fříjemce doložíjako součást kompletního závěľečnéhofinančníhovyúčtováníkopie prvotních
účętnícha dalšíchdokladů pľokazujícíchčerpání dotace (zejména faktuľ, dodacích listů, smluv,
paľagonůpod.).

8.

Nejpozději do konce únoľanásledujícího roku po roce' ve kteľémbyla đotacečeľpána,je příjemce
povinen vrátit, na účetposkýovatele uvedený v zźlh|avi této smlouvy, případnou nepouŽitou část
pľostředků dotace a infoľmovat poskýovatęle o zas|ané částce.

9.

Příjemce je povinen pľůběžněa bęz zbytečnéhoodkladu infoľmovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání neoprávněně zadržetých nebo pouŽitých prostředků
dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobýnost jeho pohledávky. Zejménaje příjemce povinen
oznámit poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy došlo k události nebo skutečnosti, která má nebo
můžemítza následek jeho zánik, zrušení, nebo změnu vlastnického vztahu k věci' naniž' se dotace
poskytuje.

10.

Je-li příjemce pľávnická osoba, stanovují se následujícípovinnosti příjemce v případě jeho

přeměny, insolvęnce nebo zrušení pľávnické osoby s likvidací:
Přrjemce je povinen kaŽđoutakovou skutečnost neprodleně (e-li to možnétak s dostatečným
předstihem) oznámit poskytovateli. Poskytovatel je opľávněn posoudit dosavadní naplnění účelu
smlouvy a ľozhodnout o případném vľácení poskytnuté podpory nebo její části. Pokud
poskytovatel ľozhodne o vľácení podpory nebo její části, příjemce tak učinízpůsobem a ve lhůtě
stanovené výzvou poskýovatele. Zźlľovefije příjemce povinen bezodkladně oznámit

insolvenčnímu správci nebo likvidátoľovi příjemce, Že tento přijal podpoľu ztozpočtu

poskytovate|e avážę ho povinnost, vyplacenou podporu vľátit zpět poskýovateli.
1

1.

Příjemce se Zavazuje po dobu trvání dotované akce informovat veřejnost o skutečnosti' Že
poskýovatel podporuje činnost příjemce. Na akcích, na kteľéje poskynutá dotace čerpána i na
akcích' na kteľých jsou vyuŽívány věci nebo sluŽby poŕízenézdotace, je příjemce povinen
viditelně umístit infoľmaci o tom, Že akci podporuje Městská část Brno-Bohunice. Příjemce
z ďotovaĺých akcí pořídífotodokumentaci, ze které bude patľné,že tato podmínka byla splněna.
PřędloŽení fotodokumęntace poskýovateli v listinné podobě společně se závěreěným finaněním
vyúčtovánímje podmínkou pro kladné uzavřęni vyúčtovánídotace.

v.

Důsledky porušení povinností příjemce

1. Pokud se příjemce vsouvislosti sposkytnutou dotací dopustí poľušeníľozpočtovékázně,

postupuje poskytovatel podle $ 22 zákona č,. 25012000 Sb', o rozpočtovýoh pľavidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

2.

Veškeľéplatby jako důsledky poľuŠeníz'ćryaz,ktł pľovede příjemce ŕbrmou bezhotovostního

převodu na účetposkytovatele, uvedeného v z:ćthlavi této smlouvy'
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DoLaĺ:e či jcjĺ část se puvaŽují za vľácerrou dnent, kdy

J

byly připsáĺry rra účetposkytovĺtclc

VL

Ukončení smlouvy

1.

Zävazkový vztah za|ožeĺýtouto smlouvou lze ukonČit na základě písemné dohody smluvních
stľan, výpovědí nebo postupem ve smyslu ustanovení $ 167 odst. 1 zákana č. 500/2004 Sb.,
spľávnířád, ve znění pozdějších předpisů' na kteľémse smluvní stľany dohodly a to tak, že
nříiemee i nnskvtovatel mrlže noĺlat nísemnÝ
smlouvv
-'
----^- -^- na zrušení této
J ĺ bez udaní důvodu.
J návrh
---

2.

Ktęrákoliv smluvní strana je clprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět postupem dle $ 166 odst.
2 zál<ona ě. 500/2004 sb., spľávnĺřácl, ve zněnĺ pozdějšíchpřetlpisů, a to i bez udárrí důvodu.
Výpovědní lhůta činí14 dnů a počínáběžet prvním dnem následujícím po doruěení výpovědi
dľuhé smluvní stľaně. Vpřípadě pochybností se má zato, Že výpověď byla doručena 3. den od
jejího ođeslání.

3.

Poskýovatel můžesmlouvu vypovědčt jak přcd poskýnutím dotace, tak po poskýnutí dotacę.
Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět nejpozději do konce lhůty pro poĺlánívyúčtnvání
poskytrruté đotace.

4.

V případě ukončenísmlouvy podle tohoto čtánku smlouvy je příjemce povinen vrátit dotaci
poskytovateli ke drri ukončenítéto smlouvy.

vil.

Závéreěná ujednání

1. Příjemce poskytne poskýovateli na vyŽádání úplnéa pravdivé údaje o ostatních dotacích,
příspěvcích a obdobných plněních ve prospěch příjemce z veřejných zdľojů,kteľépříjemce čerpal.

Ż. Postoupení této smlouvy

je vylouěeno.

3.

Stattltáľní město Rmo, Městská část tsrno-Bohunicę je při nakláđánísveřejnými pľostředky
povinna dodrŽovat ustanovęní zátkona č,. L06lt999 Sb., o svobodném přístupu k infoľrrracínl, ve
znění pozdějšíchpředpisů (zejména $ 9 ođstavec2 tohoto zákona).

4.

uvedených v zźlhlavítéto smlouvy především, pak
Příjemce svým podpise stvľzuje spľávnost úđajů
název, sídlo, IČ, čísloúčtu.Jakoukoliv změnu je příjemce povinen poskytovateli neprodleně
pĺsetrrně oztránrit' Pří změně čístaúčtupříjemcc, na ktcľý mi být dotace poukázána, předložĺ
pŤĺjemce Žádost o zaslání doĺ.ace lra ĺrovéčísloúčtuspolu s kopiĺ snrlouvy o běŽném účtu'ktcľá
budę obsahovat číslonového účtu.

5.

Zména smlouvy, s výjímkou změn týkajícíchse údajůuvedených v záh|aví této smlouvy, je
možná pouze písemnými vzestupně číslovanýmidodatky na zák|adě dohody obou smluvních
stľan.

6.

Tato smlouva.ie vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel ob&žítři vyhotovení a
příjemce jedno vyhotovení.

7.

Smlouva je platná dnem jejího uzavření. Smlouva je uzavřena v okamŽiku, kdy budou mít obě
smluvní stľany k dispozici vyhotovení smlouvy podepsané zástupci obou smluvních stľan.
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tjčinnosti smlouva nabývá dnem uveĘnění r,registľu smluv dle zĺił<ona č' 340/2015 Sb', o
evláŠtníchpocĺmínkách ťlčinnosti někteľýclr smluvo uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozcĺějŠíchpřeĺlpisťr (',,zákĺln o ľegistru smluv"). Návľh na uveřejnění srnlouvy v ľegistru

smluv podá poskytovatęl.

]'ato smlouva sc také zveřejní na úřednĺdesce poskytĺlvatele dle ustanovení l0d oĺ1st. 1 zákona
$
č. 250/2000 Sb., o ľĺlzpočtovýchpľavidlech územnĺchrozpočtů, vę znění pozdejsĺcn přectpisů.

Doložka

podle $ 4t zĺĺkonać,.IŻ8l2000Sb., o obcích, vę znění pozdějších předpĺsťr

l.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem stetutámího města Bľna, MČ BrnoBohunice dne I 3.03.201 9,

V Bľně dne N Ę. ,/4/q

sFI ČMs
Sboľ dob

V Bľně dne

./

ł,/tľ?

Statutáľnĺ město Bľno, MČ Bľno-Bohunice
lng. Äntonín Cľha, starosta MČ

h hasičůBľno_Bohunice
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