[.fu
o pos kytnutí dotacc

Smlouva

z rozpłlčtustatutáľního města Bľna, MČ Bľno_Bohunice
č.08_009ilglMČ

uzavřená podlc { l59 a násl. zákona č,. 50oi2a04 Sb'. spľávrrí řád, ve znění pozdějšíclr pt"e<lpisů' a dálę
podle $ l0a odst. 5 zákona č,. Ż50/2000 Sb'' o ľozpočtovýchpľavidlech úzctnníchrozpĺrčtů,vę znění
pozdějšíchpředpisů

I.

Smluvní stľany

l.

Statutĺĺľníměsto Bľnoo
lVĺěstskrń část Bľno-Bohunĺce, Dkluhá 57713,625 00 Bnro
se sídlęm Bľno, Dominikanské nám. 196/l, PSČ 60l 67

zastoupené panem [ng. Antonínem Cľhou, staľostou Městské části Brnĺr-Bohunioe
449 92 785-08

IC
DIČ

:
:
Banlovnĺ spojení :
Čísloĺetu
:
Kontaktní osoba
'ľel.
E-mail

CZ44gg2785
Komeľčníbanka a's., pobočka Bmo, nám. Svobo dy 2l PsČ 63l3 l
l9-5 l 9

08l

0217 lľłűa

'

:
:

:

(dále,,poskytĺlvatel")

2.

T.ĺ Tatran Bohunicc, z. s.
sę sídlem
: Brno, Neužilova 35, PSČ 625 00
zastoupená

:

IC
Bankovní spojení :

Cĺslo účtu
'ľel.
E-mail

:

00544914
Čęská spořitelna. a's.
134513s31

:
:

(dále ,,příjemce")

II

Předmět smlouvy, r'ičel dotace
Přeclmětęm této smlouvy je poskytnutí účelovéÍinančnípodpoľy z ľozpočtuposkytovatele ve
Íbrmě dotace na ľealizaci akce:
zajĺštěníčinnosti oddílu házené a fotbatu ve výšĺ50.ĺ100 Kč

-

úhľaĺlaprovozních náklad'ů spĺlľtovníhoareálu TJ Tatran Bohunicc a pľovĺlznínáklady
na veřejné kluziště ve výši 70.000 Kč

na základč Žádosĺi ze dne 3 l

'

l

0.2018.

2.

Příjcrnce dotaci přijírná a zavazu.je se pouŽít ji výlučně v stlula<lu s účelcnrposkytnutí dotacę dlę
čl. II. odst. l této snlouvy, v souladu s pľávními přeĺlpisy a poĺlmínkamitétĺlsml<luvy.

3.

Dotace je r'e snyslu zákona č. 320/2001 Sb.. ĺl Íinančníkonľĺrle ve veřcjné spľávč a o změně
někteľých záktlnů (zákon o ŕlnĺrnčnĺ
kontľĺrle)' vę znění pozdč'išíchpředpisů, veřejnou ĺ'lnanční
poclpoľou a vztahu.ií se na ni vŠechna itstanovcnĺ bhoto zákona.

Příjemce dotace prolrlašuje, že finančnípříspěvek na akci či činnost, na kterou obdľžel příspěvek
ťormou této účelovédotace' neni ekonomiĺ;ká' a llcjeclllá sę tak o podpoľu nlalélro ľozsahu ,,dc
minimis"' kteľá .ie poskytována za podmínek stanovených v příslušných přímo pouŽitelných
předpisech EU (zejména Nařízení Komise (EU) č. 1,4a7D01'3 ze dne l8.12'20l3 o použitíělánků
L07 a l08 Smlouvy o fungování Evropské unie na podpoľu de minimis v ostatních ođvětvícha
dopľavé)

4

Dotace .ie sluěitelná s podpoľou poskytnutou z rozpočtu jiných územníchsamospľávných celků,

5

státního ľozpočtunebo strukturálních fondů Evľopské unie, pokud to pravidla pľo poskýnutí
těchto podpor nevylučuj í'

uI.

Výše dotace, způsob a doba poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci z prostředkü ľozpočtustatutáľního města Bma, MČ Bmo-

Bohunice dotaci ve výši l20.000 Kč, slovy jednostodvacettisíc korun českých na ľęalizaci akce
uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy.

'Ż. l]otace bude poukŁána jecinorázově bankovním převodem na účetpřĺjemce uveĺleĺlýv zálúaví
této smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode đneuzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je
den oclepsání finančníchpľostředků z účtuposkytovatele'

3-

Dotace je poskfiována ľoľmou zálohy s povinností následného vyťrčtování

Iv.

Podmínky použitídotace, pľáva a povinnosti příjemce

1.

Příjemce se zavazuje použítpľostředky dotace výhľadně pľo účelvymezený v č1ánku II. odst. 1
tćto srnlouvy a seznámit poskyrovatele se všemi skuteČnostmi týkajĺcímise akce, na jejíž.ręa|izaci
byla poskytiruta dotace.

Ż. Příjemce ĺlotace, kteľý je plátcerrr DPH

jím stane po uzavření tćto smlotlvy' nesmĺ pĺlužíl'
poskýnutou dotaci na úhĺadudaně z přidané hodnoty a ani vyúětovánĺ nęsmĺ obsahovaĺ. rlařr
zpĺidanéhodnoty. Dotaci rielze použíĹľla úlrľadu ostattríclr darrĺ.
rrebo se

3'

lrříjemce odpovídá po celou dobu čerpání prostředkrj dotace za její hospodáľné pouŽití'

4.

Příjemce zaiistí ve svém účętnictvínebo đaňovéevidenci' vsouladu sobęcně platnými předpisy,
zejnréna zilkonem Ć.5Ó3/l9ql Sb', tl tlcetnictví' vc zrlčnípozdě'išĺclr pľcdpisů, ľfuluć a tlrl,"lůlr:rrć
sleĺlovťrnĺpouŽitých ĺinalrčníchpľtlstřcclkťr poskytnutý'clr v ľťtlnci {lotace. ..Účgtnĺ ĺloklady
stattrtáľníhĺlľllčstĺBľrra. MČ Bľno-lJolrunice
pľokazLrjĺcí'pouŽiiĺdotacc z łinančníchpľosĺřcĺllĺů
nrusí příjemce viditelně ozrračit nębo umožnit poskytovateli označit ľazítkem nebo nápisem
,,Hĺazôno z dotace statutáľniho města Brna, MČ Brno-Bohunice ve výši Kč ........ ' '.. 'o'.

5.

Příjemce je opľávněn využit prostředky z poskytnuté dotace nejpozději da 3L.1Ż.Ż019. Prostředky
dotacę ne1ze pouŽít po uvedeném datrr a převáĺlět je do roku rrásledtrjícího'

6. Příjemce umoŽní příslušným oľgánťrm poskytovaĹeĺe kdykoiiv pľovéstkontľolu

dodrŽení

poclmínek' za kteľých byla dotace poskytnuta, ve smyslu zákona č,. 3Ż0lŻ001 Sb'' o Íinanční
kontrole. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při kontľolní činnosti, ze1ména přcdložit
kontľolním oľgánům poskytovatele veškerépotřebné podklady a inťoľmace včetně oľiginálů všech
účelupři pouŽití pľostřeclků clotace'
učetníchclokladů k prokázání doĺlĺžení
1

Jf-f

Příjemce je povínen umoŽnit poskýovateli pľovéstkontrolu v průběhu ĺ po skončeníľealizace
akce, a to ještě po dobu pěti let od ukončęníÍinancování akcę ze stľany poskytovatele. Z tohoto
důvodu je nutné V dostatečném předstihu informovat poskytovatcle o konání akce na
info@boh unice. brno.cz

7.

Příjemce předloží poskýovateli nejpozději do konce ledna ľoku násleĺĺujícíhopo roce' ve kteľém

dotaci čeľpal,písemnékompletní závěrečné finančnívyr,ičtováníposkytnuté dotace, na
vyplněném fonnuláři, kteý je uveřejněn na webových stľánkách poskytovatelę. Kompletní
zźxěrečnefinančnívyúčtováníbude obsahovat stľučnýpopis ręalizované činnosti, označení
nákladů a výdajů, včetně označenívšech souvisejících účetníchdokladů, vyúčtováníčerpání
dotace a potvrzení pravđivosti a spľávnosti kompletního závěľečnéhofinančníhovyúčtování.
Příjemce doloŽí jako sotrčást kompletního závěľeěného finančníhovyúčtováníkopie prvotních

účetnícha dalšíchdokladů pľokazujícíchčeľpáníđotace(zejména faktuľ, dodacích listů, smluv,
paľagonůpod.).

8.

Nejpozději do konce února následujícího ľoku po ľocę' ve kterém byla dotace ěerpána, je pří|emce
povinen vľátit, na účetposkytovatele uvedený v zźłlIavítéto smlouvy, případnou nepoužitou část
pľostředků dotace a infoľmovat poskytovatele o zas|ané částce'

9.

Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečnéhoodkladu infoľmovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání neopľávnénézadtžených nebo pouŽitých pľostředků
dotace zhoľšit jeho pozici věřitele nebo dobýnost jeho pohledávky. Zejménaje příjemce povinen
oznámitposkytovateli do 15 dnů odę drre, kđydošlo kudálosti nebo skutečnosti, kteľá mánebo
můŽe mít za následek jeho záník, zrušení,nebo změnu vlastnického vztahu k věci, naniž se dotace

poskytuje.
10.

Je-li příjemce právnická osoba, stanovují se následujícípovinnosti příjemce vpřípadě jeho
přeměny, insolvence nebo zrušęnípľávnické osoby s likvidací:
Příjemce je povinen každou takovou skutečnost neprodleně

(e-li to moŽné tak s dostateěným
předstihem) oznámit poskýovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu
smlouvy a rozhodnout o případném vľácení poskytnuté podpory nebo její části' Pokud
poskytovatel ľozhodne o vrácení podpory nebo její části, příjemce tak učinízpůsobem a ve lhůtě
stanovené výzvou poskylovatele. Zéxovęřl je příjemce povinen bezodkladné oznámĺL
insolvenčnímu správci nebo likvidátoľovi příjemce, že tento přijal podporu zrozpoćtu

poskytovatele a váže ho povinnost, vyplacenou podporu vrátit zpét poskýovateli.

po dobu trvĺínídotované akĺ:e informovat veřejnost o skutečnosti, Že
poskytovatel podpoľuje činnost příjemce. Na akcích, na kteľéje poskytnutá dotace čeľpánai na
akcích, na kteľých jsou vyuŽívány věci nebo sluŽby poŕízenéz dotace, je příjemce povinen
viditelně umístit informaci o tom, že akci pođporuje Městská část Bľno-Bohunice' Příjemce
z dotovaných akcí pořídí Í'otodokumentaci, zc kteľébude patrné, že tato podmínka byla splněna.
Předložení fotoĺlokumentace poskytovateli v listinné podobě společně se závěľečným finančním
vyúčtovánímje podmínkou pľo kladné uzavření vyúčtovánídotace.

11' Příjemce sę zavazuje

V.
Důsledky poľušenípovinnostĺ příjemce

l.

Pokud se příjemce v souvislosti s poskytnutou dotací dopustí poľušenírozpočtovékázně,
postupuje poskytovatel podle $ 22 zakona č:' Ż5012000 Sb', o ľozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů'

2'

Veškeľéplatby jako dťrsledky poľušení'závazků provede příjemce Íbľmoubezhotovostnĺhĺl
převoĺlu na účętposkytovatele, uvedenéha v 'záhlaví této smlouvy.
-J-

3.

Dotace či její ěást se povaŽují za vľácenou dnem, kdy byly připsány na účetposkytovatele.

vI.

Ukončenísmlouvy

1. Ztxazkový

vztah založerrý touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních
stľan, výpovědí nebo postupem ve smyslu ustanovení $ 167 odst. 1 zźlkona č. 500/2004 Sb.'
správní řád, vę znění pozdějších předpisů, na kterém se smluvní stľany dohodly a to tak, že
příjemce i poskýovatel muŽe pođatpísemný návľh na zľušenítéto smlouvy i bez udání důvodu.

2.

Kteľákoliv smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět postupem dle $ 16ó odst.

2 zakoĺa č,. 50al2004 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů' a to i bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činíĺ4 dnů a počínáběžet prvním dnęm následujícímpo doľučenívýpovědi

druhé smluvní stľaně. Vpřípadě pochybností se má zato, že výpověď byla doručena 3. ĺlen od
jejího odeslání.

můŽe smlouvu vypovědět jak před poskytnutím dotace' tak po poskýnutí dotace.
Přijemce je ĺlprávněn tuto smlĺ;uvu vypovědět rrejpozději do korrce llrůty pľo podání vyťlčtování
poskytnuté dotace.

3. Poskýovatel

4. V případě ukončenísmlouvy

podle tohoto článku smlouvy
poskytovateli ke đrriukončenítéto smlorrvy.

je příjemce povinen vrátit

dotaci

vn.

ujednání
Zź,lĺérečná

1'

Příjemce poskytne poskytovateli na vyžźtdáníúplnéa pravdivé údaje o ostatních clotacích,
příspěvcích a obdobných plněních ve prospěcb příjemce z veřejných zdľojů,které příjemce čerpal.

2.

Postoupcní tćto smiouvy je vyloučeno

3.

Statutárrrí mesto Bľno, VIěstská část Bmo-Bohtlnicc jc při naklńclńní s veřejnými prĺlsĺřeĺlky
povinna c{odrŽovat ustanovení zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoľrrlacílll' ve
zněllí pozdějšĺcĺrpľedpisů (zejrrréna $ 9 odstavec 2 tohoto zákona)'

4.

Příjemce svým podpise stvrzuje spľávnost údajůuvedených v záblavi této smlouvy především, pak
název, sídlo, IČ,čísloúčtu.Jakoukoliv změnu je příjemce povinen poskytovateli neprodleně
písemně oznámit. Při změně čístaúčtupřĺjemce, na kteľý má být dotace poukázána, předloží
přijcmce žádusĹ o zaslálrĺ dĺ:tace tra trové čislo účtuspolu s kopi{ smlouvy u bÜärÚlll účl"u,ktcľá
bude obsahovat číslonového účtu.

5'

Změna smlouvy, svýjimkou změn týkajícíchse údajůuvedených vz.éthlavítéto smlouvy, je
možná pouze písemnými vzestupně čĺslovanými dodatky na základě dohody obou smluvních
stľan.

6.

Tato smlouva je vyhotovęna ve čtyřech stejnopiseoh,z nięhž, poskýovatel obdrŽí tři vyhotovení a
příj emce j edno vyhotovení.

7.

Smlouva je platná dnem jejího uzavření. Smlouva je uzavřcna v okamŽiku, kdy birdou mít obě
smluvní strany k dispozici vyhotovení smlouvy pocĺepsanézástupci obou smluvnĺch stran.

4

t.lčinno*a' snrlouva nabývá ĺlncnr uveřejnční v ľegistru smlttv dle zákoĺra č,. 340l?()15 Sb', o
zvláštníclr poclrnínkách účinnostiněktcľých smluv, uvcřejňování těchto smluv a o registru smluv,
vc znění pozdějších předpisil (,'zĺlkon o ľcgistľu smluv"). Nár,ľh na uveřejnění snrlouvy v rcgistru
smluv podá poskytovatcl.
Tato smloLlva se také zveřejní na úřędnídcsce poskytovatele dle ustanoverrí $ l0d odst. l zákona
č. 250i2000 Sb., o ľozpĺlčtový'chpravidlech úzenrníchrozpočtů. ve ztlění pozdějŠíohpředpisů.

Doložka

podle $ 41 zĺĺkonaě' l28i2000 Sb., o obcích, ve z'nění pozdějŠíchpředpisli

Uz.avření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem statutáľního města lJrna,
Bohunice dne 1 3.03,201 9

V Bmě dne

Ja ł. /o/ą

T'ĺ Tatľan Bohunico,

Estatutáľní

V Bmě

dne

MČ Bľno-

łł d łłĺF

Statutĺĺrníměsto Bľno, MČBrnĺl-Bohunice
lng. Antonín Crha' staľosta MČ

z.

zástupce

"5

