o poskytnutí dotace

Smlouva
z rozpočtu statutáľního města Bľna, Mč Bľno_Bohunice
č.08_005 t20/Mč

uzavŤenápodle $ 159anásl. zélkonač.500l2OO4 Sb., správnířád',vezněnipozdějšíchpředpisů, adále
podle $ l'Oa odst. 5 zákona č,. 250l20OO Sb., o rozpočtových pravidlech úzémnícirľozpočtĺi ve zněni
,
pozdějších předpisů
I.

Smluvní stľany

1.

Statutáľní město Brno,
Městská část Bľno_Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Bmo
sę sídlem Brno, Dominikánské nám. 196|I,PSČ 601 67
zastoupené panem Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
IC
: 44992785-08

DIČ

:

CZ

44992785

Ę1kovní spojení : Komerčníbanka a.s., pobočka Bľno, nám. Svob ody 2l, PSČ 63 13 1
Císlo účtu
: 19-5 19 081 O2I7!OI00
Kontaktní osoba : Ing. Jana Florianová
Tel.
: 547 423 BZO
E-mail
: floľianova@bohunice.brno.cz
(dále,,poskytovatel")

2. oľel jednota
se

sídlem

Bľno_Bohunĺce
: Brno, Hraničky 3OI15,PSČ 625 00

zastoupená :

IC

Bankovní spojení
Císlo

účtu
Tel.
E-mail

(dále ,,příjemce'o)

:
:
:

653 50 057

:

:
il.

l.

Předmět smlouvy, účeldotace
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelovéfinančnípodpory zrozpočtu poskytovatele ve
formě dotace narealizaci akce:
jednoľázové akce pľo dětĺ a mládežve výši 25.000 Kč
zajištění činnosti spoľtovních a kultuľních oddílůdětí a mládeže ve výši 35.000 Kč
kultuľní a společenskéakce pro veřejnost ve výšĺ30.000 Kč
úhľadu provozních nákladů oľlovny ve výšĺ45.000 Kč
nazźlkladě žádosti zę dne 3l.l0.20I9

_
_
2.

Příjemce dotaci přijimá a zavazuje se pouŽít ji výlučně v souladu s účelemposkytnutí dotace dle
čl. II. odst. 1 této smlouvy, v souladu s právními předpisy a podmínkami tétoimlouvy.

3'

Dotace je ve smyslu zákona č). 32012001 sb', o finančníkontrole ve veřejné spľávě a o změně
někteých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zátkona.

4.

Příjemce dotace prohlašuje, že finančnípříspěvek na akci či činnost, na kterou obdľŽel příspěvek
foľmou této účelovédotace, není ekonomická, a nejedná se tak o podporu malého .oźruhr,
,,d.
minimis", která je poskytoviína za podmínek stanovených v přísiušných přímo pouŽitelných
předpisech EU ( zejména Nařízení Komise (EU) č. I4O7l2xl3 ze dne ts.1z21ls o pôuŽití
článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evľopskéunie na podporu de minimis v ostatních odvětvích
a
dopľavě).

-1-

-5.

Dotace je sluč itelná s podporou poskytnutou z rozpoč tu jiných ú zemní chsamosprávných celků ,
státní ho rozpoč tu nebo strukturální ch fondů Evropské unie, pokud to pľ avidla pľ o poskytnutí
těchto podpor nevyluěují .

ilI.

Výš e dotace, způ sob a doba poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje pří jemci z prostředků ľ ozpoč tustatutární ho města Brna, MČ Bľ noBohunice dotaci ve výš i 135.000 Kč , slovy jednostotřicetpěttisí c koľ un č eských naręa|izaci akce
uvędęné v č l. il. odst. 1 té to smlouvy.

2.

Dotace bude poukź .zź najednoľ ázově bankovní m převodem na ú č etpří jemce uvedený v záhlaví
té to smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření té to smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je
den odepsání Í inanč ní chpľ ostředků zuč tu poskytovatele.

3'

Dotace je poskytována foľ mou zálohy s povinností následné ho vyú č tování .

Iv.

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

1'

Pří jemce se zavazuje použ it pľ ostředky dotace výhĺ adně pľ o ú č elvymezený vč lánku II. odst. 1
té to smlouvy a seznámit poskytovatele se vš emi skuteč nostmi týkají cí mise akce, na její ž ręalizaci
byla poskytnuta dotace.

2.

Pří jemce dotace, kteý je plátcem DPH nebo se jí m stane po lzavÍ ęní té to smlouvy' nesmí použ í t
poskytnutou dotaci na ú hľ aduđ anězpřidané hodnoty a ani vyú č továnínesmí obsahovat daň
zpiidané hodnoty. Dotaci nelze použ í tna ú hľ aduostatní ch daní .

3.
4.

Pří jemce odpoví dá po celou dobu č eľ páníprostředků dotace za její hospodáľ né pouŽití .

Pří jemce zajistí ve své m ú č etnictvínebo daňové evidenci, vsouladu sobecně platnými předpisy,
zejmé na zź lkonem č ,. 56311991 Sb., o ú č etnictvi,ve zné ni pozdějš í ch předpisů , řádné a ođ dělené
sleđ ovánípouž iých ť rnanč ní chpľ ostředků poskytnutých v rámci dotace. Úč et
doklady
'í
pľ okazují cí použ ití dotace z finanč ní chprostředků statutáľ ní ho města Bma, MČ Bľ no-Bohunice
musí pří jemce viditelně označ it nebo umož nit poskytovateli označ it ľ azí tkem nebo nápisem
,,HÍ azenozdotace statutáľ ní ho městaBľ na, MČ Bľ no-Bohunice ve qýš i Kč .............".

5.

Pří jemce je oprávněn využ í tpľ ostředky z poskytnuté dotace nejpozději do 31 .12.2020. Pľ ostředky
dotace nelze použ í tpo uvedené m datu a převádětje do ľ oku následují cí ho.

6.

Pří jemce umoŽní pří sluš nýmorgánů m poskytovatele kdykoliv pľ ové st kontrolu dodrž ęní
podmí nek, za kteých byla dotace poskytnuta' vę smyslu zákona č . 32012001 Sb., o finanč ní
kontľ ole' Pří jemce je povinen poskytnout souč innost při kontľ olní č innosti, zejmé na předlož it
kontľ olní m orgánů m poskytovatele veš keľ é potřebné podklady a infoľ mace vč etně origináhi vš ech
ú č etní chdokladů kprokázání dodrŽení ú č elupři pouŽití prostředků dotace.
Pří jemce je povinen umož nit poskytovateli pľ ové stkontľ olu v pľ ů běhui po skonč ení ľ ealizace
akce, a to ješ tě po dobu pěti let od ukonč ení financování akce ze strany poskytovatę|e. Z tohoto
dů vodu je nutné v dostateč né mpřeđ stihuinfoľ movat poskytovatele o konání akcę na
ĺ nfo@ b ohunĺ ce. bľ n o. cz

7.

Pří jemce předlož í poskytovateli nejpozději do konce ledna ľ oku následují cí ho po ľ oce, ve kteľ é m

dotaci č erpal' pí semné kompletní závěreiné finanč ní vyú č továníposkytnuté dotace, na
vyplněné m foľ muláři, kteý je uveřejněn na webových stľ ánkách poskytovatele. Kompletní
závé reč néfinanč ní vyú ětování bude obsahovat stľ uč nýpopis realizované č innosti, označ ęní
nákladů a výdajů , vč etně oznaěení vš ech souvisejí cí ch ú č etní chdokladů , vyú č tování č erpání
dotace a potvrzení pľ avdivosti a správnosti kompletní ho závěręč né ho finanč ní hovyú č tovaní .
Pří jemce doloŽí jako souč ást kompletniho závěreč né hofinanč ní hovyú č továníkopie prvotní ch
ú č etní cha dalš í chdokladů pľ okazují cí chč erpání dotace (zejmé na faktuľ , dodací ch listů , smluv,

paľ agonů pod.).
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8'

Nejpozději do konce ú noľ anásledují cí ho roku po ľ oce' ve které m byla dotace č erpź tna,jepří jemce
povinen vrć Í it, na ú č etposkytovatele uvedený v záhlaví té to smlouvy, pří padnou nepouž itou č ást
pľ ostřeđ kůdotace a informovat poskytovatęle o zaslané č ástce'

9.

Pří jemce je povinen prů běž ně a bez zbyteč né hoodkladu infoľ movat poskytovatele o vš ech
změnách, které by mohly při vymáhání neoprávné ně zadľ ž ených nebo použ itých pľ ostředků
dotace zhoľ š it jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejmé ĺ ajepří jemce povinen
oznámit poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy doš lo kudálosti nebo skuteč nosti, která má nebo
mů ž emí t za následek jeho zanik, zruš ení , nebo změnu vlastnické ho vztahu k věci, na niž se dotace

poskytuje.
10.

Je-li pří jemce právnická osoba, stanovují se následují cí povinnosti pří jemce v pří padě jeho

přeměny, insolvencę nebo zľ uš ení pľ ávnické osoby s likvidací :
Pří jemce je povinen kaž dou takovou skuteč nost neprodleně fie-li to mož né tak s dostateč ným
předstihem) oznámit poskytovateli. Poskytovatel je opľ ávněn posoudit dosavadní naplnění ú č elu
smlouvy a ľ ozhodnout o pří padné m vľ ácení poskytnuté podpory nebo její č ásti. Pokud
poskytovatel ľ ozhodne o vľ ácení podpory nebo její č ásti' pří jemce tak uč iní způ sobem a ve lhů tě
stanovené výzvou poskytovatele. Zé lroveřl je pří jemce povinen bezodkladně oznámit

insolvenč ní mu spľ ávci nebo likvidátoľ ovi pří jemce,

ž e tento přijal podporu

poskytovate\e aváž e ho povinnost, vyplacenou podpoľ u vľ átit zpět poskytovateli.

zrozpoč tu

11.Pří jemce se zavazuje 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 kteých jsou využ í vány věci nebo služ by poŕ izené z dotace, je pří jemce povinen
viditelně umí stit infoľ maci o tom, ž e akci podpoľ uje Městská č ást Brno-Bohunice. Pří jemce
z dotovaných akcí poří dí fotodokumentaci, ze které bude patrné , ž e tato podmí nka byla splněna'
Předlož ení fotodokumentace poskytovateli v listinné podobě společ ně se závěľ eč ným finanč ní m
vyú č tování mje podmí nkou pro kladné uzavření vyú č tování dotace'

v.

Dů sledky poľ uš enípovĺ nností pří jem ce

l.

Pokud se pří jemce v souvislosti s poskytnutou dotací dopustí poruš ení ľ ozpoč tovékázné ,
postupuje poskytovatel podle $ 22 zákona č l. 25012000 Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch
ľ ozpoč tů ,ve znění pozdějš í ch předpisů .

2.

Veš keľ éplatby jako dů sledky poľ uš enízávazků provede pří jemce foľ mou bęzhotovostní ho
převodu na ú č etposkytovatele, uvedené ho v zź ĺ hlavité to smlouvy.

3.

Dotace č i její č ást se považ ují zavrácenou dnem, kdy byly připsány na ú č etposkytovatele.

vI.

Ukonč ení smlouvy

l.

Závazkoý vztah za|ož erlý touto smlouvou lze ukonč it na základě pí semné dohody smluvní ch
stľ an, výpovědí nebo postupem ve smyslu ustanovení $ 167 odst. 1 zákona č ,. 50012004 Sb.,
spľ ávní řád, ve zněni pozdějš í ch předpisů , na které m se smluvní stľ any dohođ lya to tak, ž 'e

pří jemce i poskytovatel muŽe podat pí semný návrh na zľ uš ení té to smlouvy ibez udání dů vodu.

2'

Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu pí semně vypověđ ět postupem đ le$ 166 odst.
2 zź tkona č . 500/2004 Sb., spľ ávní řád, ve zněni pozdějš í ch předpisů , a to i bez udání dů vodu.
Výpovědní lhů ta č iní 14 dnů a poč í náběž et pľ vní mdnem 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 .
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3.

Poskytovatel můŽe smlouvu vypovědět jak před poskytnutím dotace, tak po poskytnutí dotacę.
Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět nejpozději do konce lhůty pľo podání vyúčtování
poskytnuté dotace.

4.

V případě ukoněení smlouvy podle tohoto článku smlouvy je příjemce povinen vľátit dotaci
poskytovateli ke dni ukončenítéto smlouvy.

vII.
Závérečnáujednání

1. Příjemce poskytne poskytovateli na vyžádáni úplnéa pravdivé údaje o ostatních dotacích'

příspěvcích a obdobných plněních ve pľospěch příjemce z veřejných zdľojů, kteľépříjemce čeľpal.

2'

Postoupení této smlouvy je vyloučeno.

3.

Statutární město Bľno, Městská část Bľno-Bohunice je při nakládaní s veřejnými prostředky
povinna dodľŽovat ustanovení zákoĺa č,.10611999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím, ve
zněnípozdějšíchpředpisů (zejména $ 9 odstavec 2 tohoto zákona).

4.

Příjemce svým podpise stvľzuje správnost údajůuvedených v záhlavi této smlouvy především, pak
název, sídlo, Ič, čísloúčtu'Jakoukoliv změnu je příjemce povinen poskytovateli neprodleně
písemně oznámit. Při změně číslaúčtupříjemce, na ktery má být dotace poukźĺzźna'předloŽí
příjemce Žádost o zasltní dotace na nové čísloúčtuspolu s kopií smlouvy o běžnémúčtu,která
bude obsahovat číslonového účtu.

5.

Zména smlouvy, s výjimkou změn týkajícíchse údajůuvedených v záh|aví této smlouvy, ję
moŽná pouzę písemnými vzestupně číslovanýmidodatky na základě dohody obou smluvních
stran.

6.

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

7.

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

8. Účinnosti smlouva

nabýva dnem uveřejnění v ľegistru smluv dle zákona č,, 34012015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnostiněkterych smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějšíchpředpisů (,,zákon o registľu smluv'o). Návľh na uveřejnění smlouvy v registru
smluv podá poskytovatel.

9.

Tato smlouva se také zveřejni na uřední desce poskytovatele dle ustanovení $ lOd odst. l ztlkona
č,.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchľozpoětů,ve znění pozdějších předpisů.

Doložka
podle $ 41 zákona

1.

č:. 12812000 Sb., o

obcích, ve zněni pozdějšíchpředpisů

IJzavŕeni této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města Brna,
Bohunice dnę 04.03.2020.

V Bmě

V Bľně dne

dne

MČ Brno-

statutární město Brno

Bohtłnico

Bľn,; (1)

Statutáľní město Bľno, Mč Bľno-Bohunice
Ing. Antonín Cľha, staľosta Mč

oľel jednota Bľno-Bohunice
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