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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
v platném znění.

Zpráva na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.12.2016

Finanční neinvestiční transfer - Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Žádost o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Hana Bilíková - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace, se sídlem Kobliţná 4, 601 50 Brno, IČ: 001
01 494 ve výši 20 000,- Kč na nákup kniţních novinek do knihovního
fondu na pobočku Kříţová,
schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2, tohoto
materiálu,
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy a
ukládá
Odboru ekonomickému podpis výše uvedené smlouvy zajistit.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 99. RMČ BS projednala dne 10. 10. 2016 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2016/99/11 Finanční neinvestiční transfer - Knihovna
Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Vytvořeno 07.12.2016 10:23:37

1

RMČ BS na 99. zasedání, konaném dne 10.10.2016,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace, se sídlem Kobliţná 4, 601 50 Brno, IČ: 001
01 494 ve výši 20.000,- Kč na nákup kniţních novinek do knihovního
fondu na pobočku Kříţová,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer - Knihovna Jiřího
Mahena v Brně, příspěvková organizace, se sídlem Kobliţná 4, 601 50
Brno, IČ: 001 01 494 ve výši 20.000,- Kč na nákup kniţních novinek
do knihovního fondu na pobočku Kříţová a
ukládá
Odboru ekonomickému předloţit materiál k projednání na nejbliţší
zasedání ZMČ BS.
Termín: 02. 11. 2016
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
pro

Doleţel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Kalousek
pro

Landa
pro

Oplatek
omluven

Schwab
pro

Švachula
pro

 35. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 31. 8. 2016 s výsledkem:
Usnesení č. FV.35.16.03c, ze dne 31. 8. 2016
FV ZMČ BS
doporučuje
RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení finanční neinvestiční
transfer Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p. o., Kobliţná 4, 601 50,
IČ: 00101494, ve výši 20 000,- Kč na nákup novinek do knihovního
fondu na pobočku Kříţová.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 4 se zdrţel.
Usnesení nebylo přijato.
Bílek
pro

Otradovec Bezvodová Dvořák
zdrţel se pro
zdrţel se

Pazdírek Heidlerová
zdrţel se zdrţela se

Doleţel
pro

Oplatek
nepřítomen

Pelikán
pro

Stankovič
pro

Šťástka
nepřítomen

 23. Komise mládeţe, kultury a sportu RMČ BS projednala dne 18. 8.
2016 s výsledkem:
Usnesení č. 16.23.5.: Komise mládeţe, kultury a sportu RMČ Brnostřed, konaná dne 18.08.2016
souhlasí
s poskytnutím finančního neinvestičního transferu Knihovně Jiřího
Mahena v Brně, p.o. ve výši 20 000 Kč na podporu nákupu kniţních
novinek za účelem rozšíření kniţního fondu pobočky „Na křiţovatce“ a
doporučuje
RMČ Brno-střed poskytnout Knihovně Jiřího Mahena v Brně, p.o.
finanční neinvestiční transfer ve výši 20 000 Kč na podporu nákupu
kniţních novinek za účelem rozšíření kniţního fondu pobočky „Na
křiţovatce“.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.
Usnesení bylo přijato.
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Schwab
pro

Kalousek
omluven

Otradovec Spurná
pro
pro

Hroudný
pro

Kubějová
pro

Vaníček
pro

Vencálek
pro

Doleţel
pro

Bílek
pro

Aleš
pro

Městská část Brno-střed obdrţela dne 21. 6. 2016 Ţádost o poskytnutí
dotace od ţadatele - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková
organizace, IČ: 001 01 494 včetně příloh:
1. čestné prohlášení
2. kopie - Výpis z RES
Výše požadované dotace od MČ BS:

40 000,-Kč

Výše ostatních požadovaných dotací a příspěvků od jiných subjektů:
nejsou
Přiznání všech schválených dotací a příspěvků:
nejsou
Dotace poskytnuté v minulých letech:
2013
Nákup kniţního fondu
2014
Nákup kniţního fondu
2015
Nákup kniţního fondu

5 000,- Kč
40 000,- Kč
8 000,- Kč

Stručný výpis ze žádosti:
KJM ţádá o dotaci na rozšíření knihovního fondu pro pobočku „Na
křiţovatce“ na ulici Kříţová.
Bliţší informace jsou obsahem podané ţádosti.
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Č.j.: MCBS/2016/0193139/BILH
Vyřizuje: Hana Bilíková
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. …/2016
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
statutárního města Brna, městské části Brno-střed
Smluvní strany:
1.
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 601 69
IČ: 44 99 27 85
Bankovní spojení: 43-8043470287/0100
zastoupeno Martinem Landou, starostou
(dále jen „poskytovatel“) a
2.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
se sídlem v Brně, Kobližná 4, 601 50
IČ: 001 01 494
Bankovní spojení: 101739621/0100
Zastoupená paní Ing. Libuší Nivnickou
(dále jen „příjemce“)
uzavírají podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a dále dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
statutárního města Brna, městské části Brno-střed
Článek I.
Účel dotace
1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
statutárního města Brna, městské části Brno-střed ve formě dotace (dále jen „dotace“)
na financování činnosti příjemce, spočívající v nákupu knižních novinek do knihovního
fondu na pobočku Křížová (dále jen „Akce“) na základě žádosti evidované pod č.j.:
MCBS/2016/0100316, doručené MČ Brno-střed dne 21. 6. 2016.

2.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude Akci realizovat na svou vlastní zodpovědnost,
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

3.

Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů“).
4.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5.

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Výše dotace

1.

Příjemci je poskytována dotace ve výši: ……,- Kč (slovy: … korun českých) na realizaci
Akce uvedené v čl. I.

2.

Příjemce je oprávněn tuto dotaci čerpat v době od uzavření smlouvy.
Článek III.
Způsob úhrady dotace

1.

Dotace bude poukazovaná buď postupně bankovními převody na účet příjemce až do
vyčerpání celé výše dotace popsané v článku II. této smlouvy. Případné jednotlivé platby
dotace budou poukazovány na účet příjemce buď po předložení faktury či faktur či jiného
dokladu splňujícího účetní náležitosti, opravňujícího příjemce dotace k čerpání dotace, a to
nejpozději do 15 dnů od předložení faktury či jiného dokladu nebo jednorázově bankovním
převodem na účet příjemce nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

2.

Dotace může být čerpána nejpozději do 28. 2. 2017, a to i kdyby do této doby nedošlo
k vyčerpání celé výše dotace.
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1.

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Akce nejpozději do 28. 2. 2017. Čerpáním
dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Akce převodem
finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch dodavatele zboží
(dodávek), služeb nebo stavebních prací. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být
vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do dne určeného
v tomto odstavci.

2.

Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny Akce jen s předchozím písemným
souhlasem poskytovatele. Za podstatné změny Akce se považuje např. podstatná změna
rozpočtu, převody mezi investicemi a neinvesticemi, podstatná změna v obsahu Akce zejména odchýlení se od popsané činnosti aj.

3.

Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem, šetrně s ohledem na
životní prostředí a výhradně k účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy a hospodařit s ní
v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je-li dotace užita pro
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nabytí věci (věcí), je příjemce oprávněn v období 2 let od uzavření této smlouvy převést
u věci, jejíž pořizovací cena byla vyšší jak 3.000,- Kč, vlastnické právo k dané věci nebo ji
poskytnout k užívání třetí osobě na dobu delší 2 měsíců, pouze s předchozím souhlasem
poskytovatele.
4.

Dotace je poskytována na uznatelné náklady Akce, které prokazatelně vznikly v souvislosti
s konáním akce.

5.

Dotaci nelze použít na:
úhradu mezd, ostatních osobních nákladů příjemce, odvody na sociální a zdravotní pojištění
zaměstnanců příjemce, peněžní a věcné dary, odpisy dlouhodobého majetku, nákup
nemovitostí, úhradu cestovních náhrad v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem
práce, ve znění pozdějších předpisů, dotace jiným fyzickým či právnickým osobám, nákup
mobilních telefonů, tabletů, úhradu úvěrů a půjček, penále, pokut, správních a místních
poplatků. Dotaci nelze dále použít na úhradu daně z přidané hodnoty v případě, pokud
příjemci při realizaci Akce vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
nárok na její odpočet.

6.

Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 1 tohoto
článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena
po vyúčtování zálohy bude nižší, než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude výdaj
považován za uznatelný maximálně do výše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře.

7.

Pokud příjemce:
 je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
uvede všechny uznatelné výdaje bez daně z přidané hodnoty (DPH není pro příjemce
uznatelným výdajem),
 je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH
na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro příjemce
uznatelným výdajem),
 není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující
se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro příjemce
uznatelným výdajem).

8.

Je-li příjemce zadavatelem veřejné zakázky nebo splní-li příjemce definici zadavatele
veřejné zakázky podle § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, je dále povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

9.

Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými
předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné
a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno
z dotace městské části Brno-střed ve výši ……..,- Kč“.

10. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelé zboží a služeb, příp. stavebních prací pro příjemce) umožnily kontrolnímu
orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu
kontroly.
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11. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu do 30 dnů po vyčerpání celé dotace
nebo do 30 dnů po ukončení Akce, podle toho, která skutečnost nastane dříve - nejpozději
však do 15. 3. 2017 finanční vyúčtování čerpání dotace jako součást závěrečné zprávy.
Nejpozději k tomuto termínu je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet
poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Příjemce doloží vyúčtování čerpání dotace
soupisem a kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících její čerpání.
Součástí vyúčtování je prokázání spolufinancování ze strany příjemce dotace, které příjemce
doloží soupisem, popř. kopiemi všech prvotních a dalších dokladů, které se vztahují
k realizaci Akce.
12. Závěrečná zpráva bude obsahovat minimálně:
stručný popis realizované činnosti,
celkové vyhodnocení splnění účelu Akce především z hlediska jejích prokazatelných dopadů
na rozvoj dané oblasti,
finanční vyúčtování Akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování v
souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy.
13. Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků
dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce
povinen oznámit poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které
mají nebo mohou mít za následek zánik, transformaci, sloučení příjemce, změnu statutárního
zástupce apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.
14. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, IČ, adresy sídla, názvu Akce a výše
poskytnuté dotace.
15. Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci Akce bude uvádět městskou část Brno-střed
jako poskytovatele části finančních prostředků. Při použití loga nebo znaku městské části
Brno-střed je povinen dodržet zásady pro jejich použití, a to způsobem popsaným v čl. VII.
této smlouvy. Příjemce se zavazuje zasílat poskytovateli v dostatečném předstihu pozvánky
na veřejná vystoupení/akce a umožnit na ně zástupcům poskytovatele volný vstup,
v případě dotace na celoroční činnost přehledný program kulturních aktivit v roce, na který
mu dotace byla poskytnuta.
16. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci Akce, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého
jména poskytovatele a Akci bude realizovat v souladu s právními předpisy.
17. Příjemce se zavazuje prezentovat Akci výlučně legálně na plochách využitelných pro
instalaci reklamy a reklamních zařízení na základě řádně uzavřeného smluvního vztahu
s vlastníkem či provozovatelem těchto ploch, nikoli formou tzv. „černého výlepu“.
18. Příjemce je povinen po dobu pěti let od skončení Akce archivovat (a k výzvě poskytovatele
či jiné oprávněné osoby předložit ke kontrole) následující podkladové materiály:
- žádost včetně povinných příloh,
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících čerpání dotace,
- dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána,
- závěrečnou zprávu včetně finančního vyúčtování Akce.
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19. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, stanovují se následující povinnosti příjemce v
případě přeměny, insolvence nebo zrušení právnické osoby s likvidací:
příjemce je povinen každou takovou skutečnost neprodleně (je-li to možné s dostatečným
předstihem) oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění
účelu smlouvy a rozhodnout o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části.
Pokud poskytovatel rozhodne o povinnosti příjemce vrátit doposud vyplacenou veřejnou
finanční podporu nebo její část, příjemce tak učiní způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou
poskytovatele. Zároveň je příjemce povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či
likvidátorovi příjemce, že tento přijal veřejnou finanční podporu z rozpočtu poskytovatele
a váže ho povinnost vyplacenou veřejnou finanční podporu vrátit zpět do rozpočtu
poskytovatele.
Článek V.
Kontrola
1.

Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem
kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

2.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace v souladu
s účelem Akce.

3.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu,
tak i po ukončení realizace Akce nebo jejích jednotlivých etap, a to ještě po dobu pěti let
od ukončení financování Akce ze strany poskytovatele.

4.

Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného
finančního vyúčtování odpovídá žadatel a osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která
tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.
Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1.

V případě, že příjemce v termínu do 30 dnů po obdržení celé dotace nebo do 30 dnů
po ukončení Akce, podle toho, která skutečnost nastane dříve, nejpozději však do 15. 3.
2017 nevrátí převodem na účet poskytovatele nevyčerpané prostředky dotace, považují se
tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené
prostředky, včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení
ode dne následujícího po termínu stanoveném v tomto odstavci do dne jejich opětovného
připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků.
V případě, že příjemce v termínu do 30 dnů po vyčerpání celé dotace nebo do 30 dnů po
ukončení Akce, podle toho, která skutečnost nastane dříve, nejpozději však do 15. 3. 2017
nepředloží závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování dotace, považují se poskytnuté
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené
prostředky, včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení
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ode dne následujícího po termínu stanoveném v tomto odstavci do dne jejich opětovného
připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků.
2.

V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele
včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do
výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně
použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.
Za neoprávněné použití dotace se považuje zejména:
a. provedení změny v Akci, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez
takového souhlasu,
b. použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven
touto smlouvou,
c. nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou,
d. realizace Akce v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-li zadavatelem veřejné
zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem,
e. vedení účetnictví způsobem, který je v rozporu s čl. IV. odst. 9 této smlouvy a nelze
z něj zjistit, zda byla dotace použita v souladu s touto smlouvou.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskytovatel vypoví smlouvu podle čl. VIII.
odst. 2 této smlouvy, že příjemce poskytnutou dotaci vrátí poskytovateli do 30 dnů
po uplynutí výpovědní lhůty. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se
veškeré finanční prostředky poskytnuté do doby výpovědi smlouvy za zadržené ve smyslu
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy příjemce je povinen vrátit
poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále ve výši 1 promile denně ze zadržených
prostředků za každý den uplynulý ode dne, kdy měly být nejpozději připsány na účet
poskytovatele, do dne jejich připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky
zadržených prostředků.
4. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy
(nevztahuje se na čl. IV. odst. 10) nebo pravidel příslušného dotačního programu a toto
porušení není závažným porušením rozpočtové kázně, jak jej stanoví odst. 1 až 3 tohoto
článku, může poskytovatel uložit odvod za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 10a
odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve výši 10 procent z částky
uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy, a to za každé jednotlivé tzv. méně závažné porušení
povinnosti. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli tento odvod na základě písemné
výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou. Ve výzvě poskytovatel rovněž označí povinnost,
která byla porušena.
5. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí;
pokud mu je dopředu nesdělí, pak na číslo účtu, z něhož byla dotace poskytnuta.
Článek VII.
Užití znaku městské části
1.

Příjemce je na základě poskytnuté dotace povinen při jakékoli prezentaci akce (své činnosti)
uvádět městskou část Brno-střed jako poskytovatele části finančních prostředků, a to
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prostřednictvím znaku městské části Brno-střed v podobě, která je přílohou této smlouvy, a
to způsobem chránícím dobré jméno poskytovatele.
Znak městské části Brno-střed může být příjemcem užit ve formě:
- zobrazení znaku na tištěných materiálech,
- hmotné zobrazení znaku v podobě banneru,
- nehmotné grafické zobrazení znaku v elektronické podobě.
2.

U akcí, u kterých je možné fyzické vyvěšení či zobrazení znaku poskytovatele, se příjemce
zavazuje k viditelnému vyvěšení znaku městské části prostřednictvím banneru, který
poskytovatel příjemci bezplatně zapůjčí na dobu konání akce.

3.

U všech akcí se příjemce zavazuje ke zveřejnění znaku městské části Brno-střed
v dostatečné a viditelné velikosti ve všech tištěných materiálech, které jsou k akcím
podporovaných poskytovatelem vydávány (pozvánky, programy, plakáty apod.).
Poskytovatel poskytne příjemci znak v elektronické podobě na vyžádání.

4.

Je-li akce či aktivita příjemce, která je poskytovatelem finančně podporována, prezentována
prostřednictvím internetové prezentace, pak poskytovatel požaduje zveřejnění znaku
prostřednictvím banneru. Poskytovatel poskytne příjemci banner v elektronické podobě
na vyžádání.

5.

K užití znaku městské části dává Rada městské části Brno-střed schválením této smlouvy
svůj souhlas.

6.

Pokud příjemce nesplní povinnosti, definované v odst. 1. tohoto článku, je poskytovatel
oprávněn požadovat navrácení dotace v plné výši nebo její poměrné části.

7.

Porušení povinností výše uvedených je závažným porušením smlouvy a je důvodem pro
výpověď smlouvy ze strany poskytovatele dle článku VIII. odst. 2. této smlouvy.
Článek VIII.
Ukončení smlouvy

1.

Závazkový vztah založený touto smlouvou lze zrušit dle ust. § 167 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnoprávní smlouva zaniká dnem, kdy
písemný souhlas poslední ze smluvních stran došel smluvní straně, která návrh podala.
Zrušení smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci nebo její část
a příjemce se jí nemůže platně domáhat. Pokud je smlouva zrušena poté, co poskytovatel
dotaci nebo její část poukázal, je příjemce povinen již přijatou dotaci vrátit poskytovateli
do 30 dnů od zániku smlouvy.

2.

V konkrétních případech dále specifikovaných v této smlouvě lze závazkový vztah založený
touto smlouvou ukončit rovněž výpovědí smlouvy postupem podle § 166 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení této smlouvy, je poskytovatel oprávněn
vypovědět tuto smlouvu písemným oznámením doručeným příjemci. Výpovědní lhůta činí
v tomto případě 7 dní, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení
výpovědi.
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Závažným porušením se rozumí zejména:
a. realizace Akce v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-li zadavatelem veřejné
zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem,
b. provedení změny v Akci, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez
takového souhlasu,
c. nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou,
d. použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven
touto smlouvou,
e. porušení některé z povinností sjednaných v článcích V. a VII. této smlouvy nebo
nedodání závěrečné zprávy (ať už v řádné formě nebo v dojednaném termínu),
f. porušení povinnosti příjemce sjednané v článku IV. odst. 17 této smlouvy, tj. propagace
Akce tzv. „černým výlepem“,
g. příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
Smlouvy,
h. svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět (a to s výpovědní lhůtou 7 dní) tuto smlouvu rovněž,
pokud příjemce:
a. je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán
příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin
proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
b. bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
c. je v likvidaci.

5.

Výpověď smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci nebo její část
a příjemce se jí nemůže platně domáhat. Pokud poskytovatel vypoví smlouvu poté, co dotaci
nebo její část poukázal, je příjemce povinen již přijatou dotaci vrátit poskytovateli do 30 dnů
po uplynutí výpovědní lhůty. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy,
pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

6.

Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit spolufinancování Akce nebo z vlastního
rozhodnutí nebude Akci realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna tuto smlouvu
vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí v tomto případě 7 dnů. V takovém případě se
příjemce zavazuje již přijatou dotaci vrátit poskytovateli do 30 dnů od uplynutí výpovědní
lhůty.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

2.

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na základě dohody všech smluvních stran.
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3.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky
a příjemce jeden výtisk. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

5.

Smluvní strany prohlašují, že žádost mají k dispozici a že je příjemci její obsah znám.

6.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7.

Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu; jakoukoli změnu je povinen poskytovateli
bez zbytečného prodlení oznámit.

8.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných
změn i dalších dokumentů s plněním této smlouvy související, které má či bude mít
poskytovatel k dispozici, může být zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 tohoto
zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a
citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány, přičemž součástí této smlouvy
není žádné obchodní tajemství.

Článek X.
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Tato smlouva byla schválena na ….. zasedání Rady městské části Brno-střed dne
……… usnesením č……
V Brně dne

V Brně dne

__________________
Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

_________________
Ing. Libuše Nivnická
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