Smlouva
o poskytnutí dotac e z rozpočtu statutárního m'ěsta Brna,
č. 08_007lzLlMIČ

Mč Brno-Bohunice

uzavřenápodle $ 159 anásl. zákonač. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějšíchpředpisů, adále
podle $ 10a odst. 5 zákonaě.250/2000 Sb', o rozpoětových pravidlech územníchrozpoětů, ve znění
pozdějších předpisů
I.

Smluvní strany

1.

Statutární město Brno,
Městská část Brno_Bohunice, Dlouhá 577/3,625 00 Brno
se sídlem Bmo, Dominikánské nám. Ig6ll,PSČ 601 67
zastoupené panem Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice

IC
DIČ

:
:
Bankovní spojení :
Císlo účtu
:
Kontaktní osoba :
Tel.
:
E-mail
:

449 92 785-08

CZ 44992785

Komerčníbanka a's., pobočka Brno, nrím. Svob ody 21, PSČ 63
19-519 081 0217i0100
Ing. Jana Florianová
547 423 820
florianova@bohunice.brno.cz

13

1

(dále,,poskytovatel")

2.

Lužánky - středisko volného času Brno, P. o.
se sídlem
: Brno, Lidická 50, PSČ 65812

zastoupená :
IC
:
Bankovní spojení :
Císlo úětu
:
Tel.
E-mail
:

00401803

:

(dále

',příjemce")

il.

Předmět smlouvy, účeldotace

1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelovéfinančnípodpory zrozpočtu poskytovatele ve
formě dotace narcalizaci akce:
- provozní náklady střediska Lány ve výši 300.000 Kč
- náklady na činnost střediskaLány ve výši 30.000 Kč
- provozní náklady střediska Labyrint ve výši 70.000 Kč
- náklady na činnost střediska Labyrint ve výši 30.000 Kč
nazákladé žádosti ze dne 3l.10'2019.

2.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se pouŽít ji qflučně v souladu s účelemposkytnutí dotace dle
č1. 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 správě a o změně
některych zákoni (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů, veřejnou finanční
podporou avztahljí se nani všechnaustanovení tohoto zákona.

4'

Příjemce dotace prohlašuje, že ťtnančnípříspěvek na akci či činnost, na kterou obdrŽel příspěvek
formou této účelovédotace, není ekonomická, a nejedná se tak o podporu malého rozsahu ,,de
minimis", která je poskytována za poďmínek stanovených v příslušnýchpřímo pouŽitelných
předpisech EU (zejména Nařízení Komise (EU) č' 1407l20I3 ze dne 18.12.2013 o pouŽití článků
l07 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v ostatních odvětvích a
dopravě).
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5.

Dotace je sluěitelná s podporou poskytnutou Z rozpoč tu jiných ú zemní chsamosprávných celkr'
státní ho rozpoč tu nebo strukturální ch fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí
těchto podpor nevyluč uj í .

IIr.
Výš e dotace, způ sób a doba poskytnutí dotace

l.

Poskytovatel poskytuje pří jemci zprostředků rozpoč tu statutární ho města Brna, MČ BrnoBohunice dotaci ve vyš i 430.000 Kč , slovy č tyřistatřicettisí c korun č eských na rcal.izaci akce
uvedené v č 1. II. odst. 1 té to smlouvy.

2.

Dotace bude poukinána jednorázově bankovní m převodem na ú ěet pří jemce uvedený v záhlaví
té to smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření té to smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je
den odepsání fi narrč ní chpro středků z í č tupo skytovatele.

3.

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

ry.

Podmí nky použ ití dotace, práva a povinnosti pří jemce

1. Pří jemce se zavazttje použ í tprostředky

dotace vyhradně pro ú č elvymezený vč lánku II. odst. 1
té to smlouvy aseznámitposkytovatele se vš emi skuteč nostmi tykají cí mi se akce, na jejiŽrealizaci
byla poskytnuta dotace.

2'

Pří jemce dotace, kteý je plátcem DPH nebo se jí m stane po uzavření té to smlouvy, nesmí použ í t
poskytnutou dotaci na ú hradu ďaně zpřidané hodnoty a aní vyú č tování nesmí obsahovat daň
zpřidané hodnoty. Dotaci nelze použ í tna ú hradu ostatní ch daní .

3.

Pří jemce odpoví dá po celou dobu č erpání prostředků dotace za jejihospodárné pouŽití .

4'

Pří jemce zajistí ve své m ú č etnictvínebo daňové evidenci' v souladu s obecně plďnými předpisy,
zejmé na zákonem č ). 56311991 Sb., o ú č etnictví ,ve znění pozdějš í ch předpisů , Ť ádné a oddělené
sledování použ iých finanč ní chprostředků poskytnu!ých v rámci dotace. Uč etní doklady
prokazují cí použ ití dotace z finanč ní chprostředků statutární ho města Bma, MČ Brno-Bohunice
musí pří jemce viditelně označ it nebo umož nit poskytovateli označ it razí tkem nebo nápisem
,,Hrazeno zdotace statutární ho města Brna, MČ Brno-Bohunice ve vyš i Kč .............".

5'

Pří jemce je oprárměnvyuž í t prostředky z poskytnuté dotace nejpozději do
dotace nelze použ í tpo uvedené m datu a převádětje do roku následují cí ho.
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6. Pří jemce umoŽní pří sluš nýmorgánů m poskytovatele kdykoliv

prové st kontrolu dodrŽení
podmí nek, za kteých byla dotace poskytnuta, ve smyslu zákona ě. 32012001 Sb., o finanč ní
kontrole. Pří jemce je povinen poskytnout souč innost při kontrolní č innosti, zejmé na předlož it
kontrolní m orgánů m poskytovatele veš keré potřebné podklady a informace vč etně originálů vš ech
ú č etní chdokladů kprokázání dodrž ení ú č elupři pouŽití prostředků dotace.
Pří jemce je povinen umoŽnit poskytovateli prové st kontrolu v prů běhu i po skonč ení realizace
akce, a to ješ tě po dobu pěti let od ukonč ení financovaní akce ze strany poskytovatele. Z tohoto
dů vodu je nutné v dostateč né mpředstihu informovat poskytovatele o konání akce na
inť o@bohunice. brno.cz

7.

Pří jemce předloŽí poskytovateli nejpozději do konce ledna roku následují cí ho po roce, ve které m
dotaci č erpal, pí semné kompletní závěreěné finanč ní vyú č továníposkytnuté dotace, na
vyplněné m formuláři, kteý je uveřejněn na webových stránkách poskytovatele. Kompletní
závěreč né finanč ní vyú č továníbude obsahovat struč ný popis realí zované č innosti, oznaěení
nakladů a výdajů , vč etně oznaěení vš ech souvisejí cí ch ú č etní chdokladů , vyú č tování č ,erpání
dotace a potvrzení pravdivosti a správnosti kompletní ho závěreč né ho finanč ní hovyú č tování .
Pří jemce doloŽí jako souč ást kompletní ho závěteč né hofinanč ní hovyú č továníkopie prvotní ch
ú č etní cha dalš í chdokladů prokazují cí ch č erpání dotace (zejmé na faktur, dodací ch listů , smluv,
paragonů pod.).
.)

8'

Nejpozději do konce ú nora následují cí ho roku po roce' ve které m byla dotace č erpána, je pří jemce
povinen vrátit, na ú ěet poskytovatele uvedený v záhlaví té to smlouvy, pří padnou nepouž itou ěást
prostředků dotace a informovat poskytovatele o zasIané č ástce.

g.

Pří jemce je povinen prů běž něa bez zbyteč né hoodkladu informovat poskytovatele o vš ech
změnách, které by mohly při vymráhání neoprávněně zadtž ených nebo pouŽiých prostředků
dotace áorš it jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejmé naje pří jemce povinen
oznrí mit poskytovateli do 15 dnů ode dne' kdy doš lo k události nebo skuteč nosti, která má nebo
mů ž emí t za následek jeho zánik, zruš ení , nebo změnu vlastnické ho vztahu k věci, naniž se dotace

poskytuje.
10.

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

přeměny, insolvence nebo zruš ení právnické osoby s likvidací :
Pří jemce je povinen kaŽdou takovou skuteč nost neprodleně fie-li to mož né tak s dostateěným
předstihem) oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění ú č elu

a

o

pří padné m wácení poskytnuté podpory nebo její č ásti. Pokud
poskytovatel rozhodne o vrácení podpory nebo její č ásti, pří jemce tak uč iní způ sobem a ve lhů tě
stanovené ýzvou poskytovatele. Zé rovei je pří jemce povinen bezodkladně oznámit
insolvenění mu správci nebo likvidátorovi pří jemce, ž e tento přijal podporu zrczpoětu
poskytovatele aváž e ho povinnost, vyplacenou podporu wátit zpět poskytovateli.

smlouvy

rozhodnout

ll.Pří jemce se zavazuje po dobu trvání dotované akce informovat veřejnost o skuteč nosti, ž e
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 poÍ í zenéz dotace, je pří jemce povinen
viditelně umí stit informaci o tom, ž e akci podporuje Městská č ást Brno-Bohunice. Pří jemce

z dotovartých akcí poří dí fotodokumentaci, ze které bude patrné , ž e tato podmí nka byla splněna.
PředloŽení fotodokumentace poskytovateli v listinné podobě společ ně se závěreč ným finanč ní m
vyú č tování mje podmí nkou pro kladné uzavření vyú č tování dotace.

v.

Dů sledky poruš ení povinností pří jemce

1. Pokud se pří jemce v souvislosti s poskytnutou dotací dopustí poruš ení rozpoč tové kázně,

postupuje poskytovatel podle $ 22 zákona č l.25012000 Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch
rozpoč tů ,ve znění pozdějš í ch předpisů .

2.
3.

Veš keré platby jako dů sledky poruš ení závazků provede pří jemce formou bezhotovostní ho
převodu na ú č etposkytovatele, uvedené ho v záhlaví té to smlouvy.
Dotace č i její č ást se považ ují zavtácenou dnem, kdy byly připsány na ú č etposkytovatele'

vI.

Ukonč ení smlouvy

1'

Závazkový vztah za|ož ený touto smlouvou lze ukonč it na základě pí semné dohody smlurmí ch
stran, uýpovědí nebo postupem Ve smyslu ustanovení $ 167 odst. 1 zákona Ó. 50012004 Sb.,
správní řád, ve zné ní pozdějš í ch předpisů , na které m se smluvní strany dohodly a to tak, Že
pří jemce i poskytovatel muž e podat pí semný návrh na zruš ení té to smlouvy í bezudání dů vodu.

2.

Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu pí semně vypovědět postupem dle $ 166 odst.
2 zákona č . 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějš í ch předpisů , a to i bez udáni dů vodu.
Výpovědní lhů ta č :iní 14 dnů a poč í náběž et první m dnem následují cí m po doruč ení vypovědi
druhé smluvní straně. V pří padě pochybností se má za to, ž e výpověď byla doruěena 3. den od
její ho odeslání .

-3-

3.

4.

Poskytovatel můžesmlouvu vypovědět jak před poskytnutím dotace, tak po poskytnutí
Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět nejpozději do konce lhůty pro podarrí
poskytnuté dotace.

B,no

V případě ukončenísmlouvy podle tohoto ělanku smlouvy je příjemce povinen vrátit dotaci
poskytovateli ke dni ukončenítéto smlouvy.

vu.

Závérečnáujednání

1. Příjemce poskytne poskytovateli na vyžádání úplnéa pravdivé údaje o ostatních dotacích,
příspěvcích a obdobných plněních ve prospěch příjemce z veřejných zdrojů, které příjemce čerpal.

2.

Postoupení této smlouvy je vyloučeno'

3.

Statutární město Brno' Městská část Brno-Bohunice je při nakládaní s veřejnými prostředky
povinna dodrŽovat ustanovení zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějšíchpředpisů (zejména $ 9 odstavec 2 tohoto zákona).

4.

Příjemce svým podpise stvrzuje správnost údajůuvedených v zéů:ťravítéto smlouvy především, pak
nžtzev, sídlo, IČ,čísloúětu. Jakoukoliv změnu je příjemce povinen poskytovateli neprodleně
písemně oznámít. Při změně číslaúčtupříjemce, na kteý má být dotace poukázěna. předloží
příjemce Žádost o zaslráni dotace na nové čísloúčtuspolu s kopií smlouvy o běžnémúčtu,která
bude obsahovat číslonového účtu.

5.

Změna smlouvy, s v'ýjimkou změn týkajícíchse údajůuvedených v záhlavi této smlouvy, je
možná pouze písemnými vzestupně číslovanýmidodatky na základě dohody obou smluvních
stran.

6.

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

7.

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

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona ě. 34012015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějšíchpředpisů (,,zákon o registru smluv")' Návrh na uveřejnění smlouvy v registru
smluv podá poskytovatel.

8. Účinnosti smlouva

9.

Tato smlouva se také zvetejní na úřednídesce poskytovatele dle ustanovení $ 10d odst. 1 zákona
č.25Ol2O00 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtu ve znění pozdějšíchpředpisů'
'

Doložka
podle $ 41 zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znéni pozdějšíchpředpisů

i.

IJzavÍenítéto smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města Bma,
Bohunice dne 04.03 .2020.

V Brně

V Brně ďne

dne

času Brno, P. o.
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MČgrno-

Statutární město Brno
tská ť;ási Br,lc Bontlnico
ulclthá J, ..;2o 0J lin' (1)

město Brno, Mč Brno-Bohunice
Statutá
Ing. Antonín Crha, starosta Mč

