Smlouva
poskytnutí dotace z ľozpočtustatutárnÍho města Brna, MČ Brno-Bohunice

\:rt

č. 08-013/t

giMČ

uzavřená podle $ l59 a násl. zákona ě. 500/2004 Sb.' spľávní řád, ve znění pozclějších předpisů, a dále
podle $ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o ľozpočtovýchpľavidlcch územníchľĺrzpočtű,ve znění
pozdějŠíchpředpisťl

t.

Smluvnĺ strany

1.

Statutáľní městĺl Bľno,
Městská čĺĺstBľno-Bohunĺce, Dlouhá 577ĺ3, ó25 00 tsľno
se sídlem Brno, Dominikánské nĺĺm.l96/l, PSČ 60t ó7

zastoupené panem Ing. Antonínem Crhou, staľostou Městské části Bľno-Bohunice
449 92 785-08
CZ 4499Ż785
Bankovní spojení : Komeľčníbanka a's', pobočka Bmo, nám' Svobo dy 2I. PsČ 6313 l
Císlo
:
19-519 08r 0217/0100

IC
DIČ

:
:

ilčtu

Kontaktní osoba

Tęl.
E-mail

:
:

:

(dále,,poskytovateľ')

2.

ZńkladnÍ uměleckń škola F. Jílka Bľno, P. o.
síĺllem : Bľno, Vídeňská 52, PSČ639 00
zastoupcná : Mgr. Pavlem Sapákem, statutáľnĺm zástupcem
ĺČ
: 44993536
Bankĺlvníspojení : Komeröní banka' a.s.
Čísloťrčtu : 27233621/0l00
se

Tel.
E-mail

:
:

(dále ,'přĺjemce")

tI.
Přsdmět smlouvy, rĺčeltlotace

1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí irčelĺlviÍjnančnípoclpory zľirzpĺrčtuposkytovatele ve
fclľmě dotacc na ľealizací akce:
_ pľovoznínáktaĺly poboček Amerlingova a Bohuňova ve výši 56.000 Kč
na základě žádo.sti zę dne l9' l Ü.20l8'

2.

Příjemce clotaci při.iímá a z.avazuje se použítji výlučně v souladu s úĺ)elemposkytnutí dotace dle
čl' II. odst. l této smlouvy. v souladu s pľávními předpisy a podmínkami této smlĺluvy.

3.

Dĺ:tace je ve smyslu zákona č,. 3Ż0lŻÜÜ1 Sb.' o ľrnančníkontľole vc veřejné spľávě a o změně
někteľých zákonů (zákon o ŕinančníkontľolę), ve z'nění pozdějších předpisťr, vcřejnou finančrrí
podpoľou a vztahiłjí se na ni všechna ustanĺlvenítohoto zákona.

1'

Přĺiemce dotace pľohlašuje, že ĺjľlančnípříspévek ną akci či čirrnost. na kteľou obdľžel přĺspěvek
ftlrmĺlu této ťlčelovédĺrtace' nenĺ ekĺlnĺlnrická,a nejedrrá sę tak o podportl malého rozsahu ''de
minimis'', kteľá je poskytována za podminek stanovenýclr v přĺsluśnýchpřĺmo pĺ:uŽitelných
předpisech Elj (zejména Nlařízení Komisc (t'',U) č. l4ĺJ7l20I3 ze ĺlne 18.l2'20l3 o použjtíčlánkťl
l07 a l08 Smlouvy o ĺungĺlváníl":vľĺlpskeunie na poclporu ĺlę mitlitrris v ostatníclr odvětvích a
c{opravě).

-l-

5.

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,
státního ľozpočtunebo struktuľálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí
těchto podpor nevylučují.

ilI.

Výše dotace, způsob a doba posĘtnutí dotace

l.

Poskytovatel poskytuje příjemci z prostředků ľozpočtustatlrtárního města Bma, MČ BrnoBolrunice dotaci ve výši 56.000 Kč' slovy padesátšesttisíc koľun českých na ľealizaci alĺcę
uvedené v čl. II. odst. l této smlouvy.

2.

Dotace bude poukázźna jednorázově bankovním převodem na účetpříjemce uvedený v záh|aví
tćto smlouvy ncjpozdčji do třiccti dnů odc dnc uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí dotacc jc
den odepsání finančníchprostředků zíětu poskytovatele.

3.

Dotace je poskýována formou zá|ohy s povinností následného vyúětoviání.

tv.

Podmínky použitídotace, pľáva a povinnosÚi příjemce
l

'

Příjemce se zavazttje poiržítpľostředky clotace qýhradně pľo ťlčelvymezený v článku II. odst. 1
této smlouvy a sezntlmit poskytovatele se všemi skutečnostmi týkajícímise akce, na jejiź realizaci
byla poskytnuta dotace.

Ż. Příjemce clotace,

který je plátcem DPH nebo se jím stane po tlzavřęní této smlouvy, nesmí použít
poskytnutou dotaci na úhľadudaně zpřidané hodnoty a aľri vyúčtovánínesmí obsahovat đaň
z přidané hodnoty. Dotaci nelze použítna rihľadu ostatních daní'

3.

Příjemce odpovídá po celou dobu čeľpánípľostředků dotacę za jeji hospodárné použití.

4.

Příjemce zajistí vę svém. ťlčetnictvíneho đaňclvéeviĺlenci' v scltllac]u s clbecně platnými přeĺlpisy,
zejména zákonem č,.56311991 Sb', o ričetnictví, ve znění pozdějších přeđpisů,tádné a oddělené
sledování použitých finančních prostředků poskýnutých v ľámci dotace' Účętní doklady
pľokazujícípoužitídotacę z finančníchpľostředků statutárního města Brna, MČ Bmo-Bohunice
musí příjemce viditelně oz.načit neho umožnit poskytovateli označit ľazítkemnebo nápisem
it
,,Hľazeno z dotace statutárního města Bľna, MC Bmo-Bohunice ve výši Kč

5'

Příjemce je opľávněn vyuźítprostředky z poskytnuté dotace nejpozději do 31.IŻ.2019. Prostředky
dotace nelze pouŽít po uvedeném datu a převádětje do roku následujícího'

6.

Příjemce umožnípříslušným orgánům poskytovatele kdykoliv provést kontľolu đodľžení
podmínek, za kterych byla dotace poskytnuta, ve smyslu zétkona č,. 320l2a01 Sb., o finanční
kontľole. Příjemce jc povinen poskytnout součinnost při kontľolní činnosti, zejména předložit
kontrolním orgánům poskyĹovatele veškęľépotřebné podklady a informace včetně originálů všeoh
účętníchdokladů k prokázání dodrŽení účelupři pouŽití pľostředků ĺlotace. Příjemce je povinen
umožnit poskýovateli pľovéstkontľolu v pľůběhu i po skončeníľealizace akce, a to ještě po
dobu pěti let od ukončenífinancování akce ze stľany poskytovatele. Z tohoto důvodu je nutné
v dostateěném předstihu informovat poskytovatęlę o konání akce na info@bohunĺce.bľno.cz

7.

Příjemce předložíposkytovateli nejpozději do koncę lędna roku následujícího po roce' ve kterém
dotaci čeĺpal,písemnékompletní závěľečnéľlnančnívyrĺčtováníposkytnuté dotace, na
vyplněném formuláři, kteľý je uveře.irrěn na webových stránkách poskýovatele.
Komplctní zźwěreěnéf]nančnívyúčtováníbude obsahovat stľučnýpopis ľealizované činnosti,
označení nákladů a výdajů, včetně označenívšech scluvisejících účetníchdokladů, vyúčtování
čerpánídotace a potvrzení pľavdivosti a spľávnosti kompletního závěľečnéhofinančního
vyúčtování.
1

Příjemce doloŽí jako součást kompletního závěrečnéhoÍ-lnančníhovyúčtováníkopie prvotních
úěetnícha ĺĺalšíchdokladů prokazu.jících čerpánídotacę (zejméĺafaktuľ, dodacích listů, smluv,

paragonů pod.)'

8'

Nejpozději do konce únoľanásledujíciho ľoku po roce, ve ktęrém byla dotace čerpána, je příjemce
povinen vrátit, na účetposkytovatele uvedený v záhlavi této smlouvy, případnou nepoužitou část
pľostředků dotace a informovat poskytovatele o zaslané částce'

9.

Příjemce je povinen průběŽně a bez zbýečnéhoodkladu ĺnfoľmovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání neopľávněné zadržených nebo použitých pľostředků
dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky . Zejménaje příjemce povinen
oznámit poskýovateli do 15 dnů ode dne, kdy došlo k události nębo skutečnosti, ktęrá má nebo
můžemít za následek jeho zánik, zrušení, nebo změnu vlastnického vztahu k věci, naniž se dotace
poskytuje.

10.

Je-li příjemce pľávnická osoba, stanovují se následující povinnosti příjemce
přeměny, insolvęnce nebo zrušeníprávnické osoby s likvidací:

v případě jeho

Příjemce je povinen kaŽdou takovou skutečnost neprodleně fiełi to moźnétak s dostatečným
předstihem) oznámit poskýovateli. Poskytovatelje oprávněn posoudit dosavadní naplnění účetu
smlouvy a rozhodnout o případném vrácení poskytnuté podpory nebo její části. Pokud
poskytovatel rozhodne o vrácení podpoľy nebo její části, příjemce tak uěiní způsobcm a ve lhůtě
stanovené výzvou poskytovatele. Zálroveťl je příjemce povinen bezodkladně oznámit
insolvenčnímu správci nebo likvidátoľovi příjemce, Že tento přijal podporu z rozpočtu
poskytovatele aváże ho povinnost, vyplacenou podporu vrátit zpět poskýovateli.

po dobu trvání dotované akce informovat veřejnost o skutečnosti, Že
poskytovatel podporuje činnost příjemce. Na akcích, na kteľéje poskytnutá dotace čeľpánai na
akcích, na kterých jsou využívány věci nebo služby pořízené z dotace, je příjemce povinen
viditelně umístit infoľmaci o tom, že akci podporuie Městská část Brno-Bohunice' Příjemce
z dotovaných akcí pořídí fotodokumerfi.aci, ze které bude patmé, že taÍo podmínka byla splněna.
PředloŽení ťotodokumentace poskýovateli v listinné podobě společně sę závěľcčným finančním
vyúčtovánímje podmínkou pľo kladné uzavření vyúčtovánídotace.

l l. Příjemce se Z.avazuje

v.

Důsledky porušenípovinností přÍjemce
ĺ

'

2,
3.

Pokud sę příjemce v souvislosti

s

poskytnutou dotací dopustí porušeníľozpočtovékázně,

postupuje poskytovatel podle $ 22 zilkona č,.25012000 Sb., o ľozpočtových pĺavidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

Veškeréplatby jako dťlsledky poľušenízéxazktĺ pľovede příjemce ťormou bezhotovostního

převodu na účetposkytovatele, uvedeného v zählavítéto smlouvy.

Dotacę či její část se považujízavľácęnou dnem, kdy byly připsány na účetposkytovatele.

vI.

Ukončenísmlouvy

1. Závazkový vztah

za|ožený touto smlouvou lze ukončit na z:ák|adé písemnédohody smluvních
stľan, výpovědí nebo postupem ve smyslu ustanovení () 167 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řácl, vę znění pozđějšíchpředpisů, na kterém se smluvní strany dohoclly a to tak' Že
příjemce i poskýovatel muŽe podat písemný návľh na zrušení této smlouvy i bęz udání důvodu.

2'

Ktęľákoliv smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět postupem dle $ l66 odst.
2 zákona č,. 5\0l20a4 Sb', správní řád' ve znění pozdějších předpisů, a to i bęz udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí14 dnů a počínáběŽet pľvním clnem následujícím po ĺloľuěenívýpovědi
druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, Že výpověď byla doľučena3. den ocl
jejího odeslání.

-3-

3.

Poskytovatel mriže srrrlouvu vypĺlvědět jak před poskytnutím ĺĺoĺace'tak po poskytnuti dotacę.
Přijenlce je oprávněn luĺo strrlouvu vypověĺlět ĘpozĘi do konce lhůty pro poĺlĺinívyučtovaní
poskytnutĺ"l dotace.

4'

V přĺpadě ukončenísmiouvy podle tohoto článku srnlouvy je příjemcc płrvinen vľátiŁ dotaci
pĺrskylova'teli kę ĺlni ukĺrnčenítétĺrsmlĺruvy.

vtt.

Z;ávérečná ujednání

1. Příjemce poskytne poskytovateli na vyžáđáníúplnéa pľavdivéúdaje o ostatních dotacích,

příspěvcích a obdobnýclr plněnĺch ve pľospěch pří'iemce z veřejných zdroiů, lĺteľépŤíjemce čeĺpal.

?,. Postoupenĺ titĺl smlĺluvy je vyloučeno-

3.

Statutáľnĺ město Bmo, Městská část Brno-Bohunice je při nakládání s veřejnými pľostředky
povinĺa đodľžovatus{anovenĺ zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnćm přístupu k infoľmacĺm; ve
znění pozdějšíchpřeđpisťr(zejľnéna$ 9 odstavee 2 tohoto zákona).

4.

Příjemce svým podpise stvranje spľávnost ridajů uvedených v zálh\avítéto smloĺvy především' pak
název, sĺdlo, IČ, čĺsloričtu. Jakoukoliv změnu je př{jernce povinen poskýovateli neproĺileně
píscmně ĺlznámit. Při změně číslaričtu příjemce, na ktery má být dotacc poukazána předloží
příiemce Žádost o zaslání dotacę na nové čĺslotičtu spolu s kopií smlouvy o běŽném účtu.která
buĺĺeobsahovat öíslo nového účtu'

5.

Změna smlouvy' s výjimkł;u zľněĺrtýkajĺcíchse űdĺrjůuvedených v zźlh|avítĺitĺrsnrlouvy' ję
možná pouze pĺsemnými vzestupnč číslovanými đudaĺkyna zĺkladě dłhody obou smluvnĺch
stľan.

6.

7.

'['ato smlouva je vyl'loĺovena ve čtyřech stejnopisech,

z

nięhż" poskytovatel obdržĺtři vyhotovení a

pří|emce iedno vyhotovení.

Smlouva je platná dnem jejíhĺ:uzavření. Smlouva je uzavřena v okamŽiku, kđybudou mít obě
smluvni strany k dispozici vyhotovení sĺrrlouvy* pođepsanézástupci ĺrbou smluvníĺ;bslľan'
{"]činnosti smlcuva nabývá dnem uveřejněnĺ vregistru smluv dle zákona č.34012015 Sb', ĺl
zvlaštních podmínkách ťrčinngstiněkĺcľých smluv, uveřejňclvńní těchto smluv a o ľegistru smluv,
vę znění pozdějšich předpisti (,,zákcrn o ľegistru smlrĺv")" Návrh na uveřejnění smlouvy v ľegistľu
smluv podá pĺ;skyluvalęI.
smlouva se také zveřejní na úřednĺđesceposkytovatele dle ustanovení $ 10ĺ1 gdst. l eákĺlna
č' 25012000 Sb'' ĺ: ľozpoctových pravidlech územnich rozpočtů,ve znění pozdéjšíchpředpisů.

'l'ato

podie $

l.
V

{_Jzavřęní

4l

Doložka
zákona č. l2812000 Sb', o obcích' ve znění pozclějších předpisłi

tétĺlsmlĺ:uvy bylĺl schváleno Zastupitelstvęm statutárního města Brna.

MČ Bľno-

Bohunice dne 13.03.201 9.

t3nrě

Z'UŠ

ĺlne| [ '03-

V l}rrrě

201$

dne

ł,l:tł.rżôę

Statutáľní městĺl Bľno, MČ Bľno-Bohunice
Ing' Antonín Cľha' staľo.sta .lvt'č

.ĺĺlkĺr.P. o
zástupce
I

