
Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu městské části Brno-Černovice na rok 2019

uzavřenájako veřejnoprávní smlouva
dle § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

1. Poskytovatel
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Bmo
Městská ěást Brno-Černovice
Bolzanova 1, 618 00 Bmo
IČO: 44992785
č. účtu: 16120621/0100
zastoupená starostou Ing. Ladislavem Kotíkem

2. Příjemce
Tělocvičná jednota Sokol Brno IV
Štolcova 551/8, 618 00 Bmo
IČO: 005 58 061
č. účtu:
zastoupený starostkou

I.
Předmět a účel smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků poskytovatele
na rok 2019 za účelem úhrady provozních nákladů, údržby a drobných oprav v areálu
jednoty, akce pro děti.

II.
v

Čerpání dotace

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ze svých rozpočtových prostředků ve
výši 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) platbou na účet ve lhůtě do 3 měsíců
od uzavření (nabytí účinnosti) této smlouvy na účel uvedený v či. I. této smlouvy za
podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy.

III.
Podmínky poskytnutí dotace

1. Příjemce je povinen a zavazuje se použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I.
této smlouvy. Příjemce nesmí z dotace z rozpočtu MČ Bmo-Čemovice poskytovat
finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná
o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.

2. Příjemce je povinen a zavazuje se ve svém účetnictví odděleně evidovat a sledovat
přijetí poskytnuté dotace a její použití k účelu stanovenému v čl. I této smlouvy.

3. Příjemce je oprávněn z dotace hradit náklady vzniklé v roce 2019. Finanční prostředky
lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději
do 31. 12.2019.
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4. Příjemce je povinen předložit finanční vypořádání poskytnuté dotace nejpozději 
do 31. 12. 2019 a za tím účelem doložit poskytovateli doklady prokazující využití 
dotace v souladu s touto smlouvou. Jedná se zejména o kopie účetních dokladů, tj. 
účtenek,_ výdajových dokladů, faktur apod., příp. smluv a bankovních výpisů, 
prokazujících provedení úhrady vykazovaných výdajů, včetně originálů k nahlédnutí. 
K vyúčtování dotace příjemce přiloží věcný soupis jednotlivých položek vynaložených 
nákladů.

5. Příjemce garantuje, že předložené účetní doklady ve výši poskytnuté dotace nebyly 

a nebudou duplicitně použity ve vyúčtování dotace poskytnuté jiným subjektem. Na 
předložených účetních dokladech bude uvedena informace o tom, že dané plnění bylo 
hrazeno z dotace MČ Bmo-Čemovice.

6. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dotované aktivity a účelnost využití poskytnuté 
dotace. V případě zjištění nesrovnalostí je poskytovatel oprávněn požadovat vysvětlení 
a doplnění příslušných dokladů.

7. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2019 na bankovní účet poskytovatele číslo 
16120621/0100 vrátit dotaci nebo její část v případě, že nebyla vyčerpána, nebyla 
použita v souladu s uzavřenou smlouvou nebo nebyla řádně vyúčtována.

8. Nepředloží-li příjemce poskytovateli finanční vypořádám dotace dle odst. 3, vyzve jej
poskytovatel písemně k vrácení celé poskytnuté dotace. Příjemce je povinen tak učinit 
bezodkladně po obdržení výzvy na bankovní účet poskytovatele číslo 16120621/0100.

9. Příjemce umožní poskytovateli věcnou kontrolu účetnictví umožňující prověřit 
veškeré příjmy a výdaje příjemce (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve zněm pozdějších předpisů).

10. Příjemce je povinen uvádět na propagačních materiálech, že činnost nebo uspořádaná 
akce pro veřejnost je dotována statutárním městem Brnem, městskou částí Bmo- 
Čemovice.

11. Příjemce je povinen lx ročně informovat veřejnost o své činnosti v souvislosti
s využitím dotace ve zpravodaji městské části Bmo-Čemovice Čemoviny v článku 
o rozsahu cca 1500 znaků vč. mezer.

12. Příjemce je povinen a zavazuje se do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení 
insolvenčního řízem proti jeho osobě, vstup do likvidace, změnu statutárního orgánu 
nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy.

13. Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je povinen zaslat 
poskytovateli informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, „ 
alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným 
zákonem. U ostatních právnických osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli 
přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.

a to

IV.
Možnosti ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo 
písemnou výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

2. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět z níže uvedených důvodů jak před 
poskytnutím, tak i po poskytnutí dotace.

3. Výpovědním důvodem^ je jakékoliv porušení povinností příjemcem dotace
stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se 
příjemce dopustí, nebo také pokud příjemce:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, '
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b) poruší pravidla veřejné podpory,
c) 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., trestního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,

d) bylo na osobu příjemce zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve zněm pozdějších 
předpisů,

e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této smlouvy.

4. V případě výpovědi této smlouvy před poskytnutím dotace nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po poskytnutí 
dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů 
od doručení výpovědi.

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího údělem. Výpovědní lhůta činí 14 dní a začne běžet ode dne následujícího po dni, 
v němž byla doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 

nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
6. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 

dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím, jinak k ukončení 
účinnosti této smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností z této smlouvy.

7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu nejpozději 
však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího 
doručení poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou 

částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi. Účinnost této 
smlouvy končí uplynutím výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím, jinak k ukončení účinnosti této 
smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností z této smlouvy.

8. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu 

dohody o ukončení oběma smluvními stranami. Dohoda o ukončení této smlouvy 
nabývá účinnosti dnem připsání 
poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení této smlouvy ve smyslu 
a z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona Č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn 
písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.

10. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněm pozdějších 
předpisů.

vrácených peněžních prostředků na účet
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v.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou se souhlasem
obou stran.

2. Tato smlouva je vystavena ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě
a příjemce jedno vyhotovení.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Příjemce dotace bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této

smlouvě.
5. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými předpisy.

6. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena
na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Bmo-Čemovice konaném dne 7. 3. 2019.

72 '1^/HV Brně dne V Brně dne

pos příjemce

StsSuláma si/sšsf© Sítuo-
feeoisiíS gásfc Brno-Csra©wfcs

Botesnovs 1. 618 0
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Statutární město Brno
Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno

FINANČNÍ kontrola smlouvy

Všeobecné informace:
Smlouva č.: DS 23/2019
Schválena kým a kdy:

Dodatek č.:
4. zasedání ZMČČ dne 7. 3.2019

ze dne:

AMO/NEInformace o výběrovém řízení:
Příslušnost zadavatele:
Datum výběrového řízení:

IVZfi.

Podpis za zadavetele:

A^O/NEPrávní konzultace: Datum a podpis:

Označení smluvních stran:

poskytovatel:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Statutární město Brno, MČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno
IC: 44992785
zastoupená Ing. Ladislavem Kotíkem, starostou

a
příjemce dotace:
Tělocvičná jednota Sokol Brno IV, Štolcova 551/8, 61800 Brno
IČ: 00558061

zastoupený starostkou

Věc (stručný obsah):

smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Černovice na rok 2019
účel - úhrada provozních nákladů, oprav a akcí pro děti

>ředběžné rozpočtové krytí: Zadal:
OdPa Pol Zp UZ ORJ ORG Kč Poznámka
3419 5229 3923 80.000,- SR2019 + J>Q^Ž4m

Potvrzuji proverem připravované o rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
v platném zněni. 1
Datum: 11.3.2019
Jméno a podpis příkazce operac

Potvrzuji prověřeni podkladů předa
v platném znění.

u dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

Datum: 11.3.2019
Jméno a podpis správce rozpočtu:




