Evidenční číslo: 5619093347
Evidenční číslo příjemce: 95/2019

Smlouva
o poskytnutí investiční dotace na úhradu nezbytně vynaložených nákladů společnosti Technické sítě
Brno, akciová společnost spojených s financováním části akce „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl –
Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice“ – veřejné osvětlení na základě
smlouvy o sdružení zadavatelů a spolufinancování ze dne 27. 11. 2017, č. 5617173389. Smlouva
o poskytnutí investiční dotace (dále jen „smlouva“) je uzavřená dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany
.1

1. 1

Poskytovatel

Statutární město Brno

Se sídlem:
Zastoupen:
Oprávněn jednat ve věcech smlouv
a pověřen k podpisu smlouvy:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „poskytovatel“)
1. 2

Příjemce
Se sídlem:

44 99 27 85
CZ44992785

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupen:
ve věcech smluvních

Ve věcech technických:
tel:
Fax:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu
IČ:

25512285

DIČ:

CZ25512285

Registrace v OR

KS Brno, OR, oddíl B. , vložka 2500

(dále jen „příjemce“)
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2. Úvodní ustanovení, účel smlouvy
2. 1 Účelem smlouvy je poskytnutí investiční dotace na úhradu nezbytně vynaložených nákladů
příjemce spojených s financováním části investiční akce „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl –
Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice – veřejné osvětlení“ na základě
smlouvy o sdružení zadavatelů a spolufinancování ze dne 27. 11. 2017, č. 5617173389.

3. Předmět smlouvy
3. 1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci investiční dotaci na krytí nezbytných investičních
nákladů souvisejících s těmito činnostmi:
SO 401

Veřejné osvětlení

3.189.904,00 Kč

Objekt SO 401 Veřejné osvětlení řeší návrh nového veřejného osvětlení (dále jen „VO“) včetně
položení nových kabelů a úpravy stávajících sloupů VO. V úseku ulice Cejl – ulice Zábrdovická
budou stávající stožáry VO demontovány. V celé trase bude provedena nová kabelizace kabely
CYKY 4Bx16 mm2. Budou vyměněny všechny rozpojovací skříně v trase za nové, plastové
v pilířovém provedení. Bude instalováno celkem 27 světelných míst osazených na trakčních
kombinovaných stožárech pomocí obloukových výložníků s délkou vyložení 1500 mm. Dále bude
instalováno 5 ks nových samostatných stožárů VO. Do svítidel budou instalovány komunikační
moduly a bude realizována související úprava tří rozvaděčů.

4. Výše dotace a platební podmínky
4. 1. Dle dohody smluvních stran se poskytovatel zavazuje příjemci poskytnout za podmínky plnění
povinností vyplývajících z této smlouvy investiční dotaci na vyrovnání nezbytně vynaložených
nákladů spojených s přípravou a realizací činností uvedených v čl. 3, odst. 3. 1 této smlouvy ve výši
3.189.904,00 Kč (slovy třimilióny stoosmdesáttisíc devětsettčtyři koruny české) (dále jen „dotace“).
4. 2 Dotaci poskytne poskytovatel příjemci bankovním převodem na účet příjemce ve dvou
splátkách tj. 2.630.000,- Kč do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy a 559.904,- Kč
nejpozději do
10. 1. 2020.
4. 3 Příjemce je povinen provést finanční vyúčtování dotace nejpozději do 31. 1. 2020. Ve
finančním vypořádání provede příjemce i kalkulace skutečných nákladů ve vztahu k nákladům
kalkulovaným, uvedeným v čl. 3, odst. 3. 1 této smlouvy, příjemce předá poskytovateli kopie smluv
uzavřených s dodavateli vztahující se k plnění předmětu dotace dle této smlouvy, výzvy dodavatelů
příjemci k plnění závazků, doklady svědčící o poskytnutí plnění příjemce dodavatelům. V případě
realizace činností vlastními kapacitami předá příjemce poskytovateli k odsouhlasení položkový
soupis provedeného plnění.
Číslo účtu pro vrácení nevyčerpané části dotace je: 111350222/0800.
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5. Smluvní pokuty
5. 1 V případě nesplnění jakékoliv povinnosti příjemce dle této smlouvy, je povinen příjemce
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy desettisíc korun českých)
za každý jednotlivý případ a nahradit poskytovateli vzniklou škodu.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran
6. 1 Dotace dle této smlouvy je nepřenosná na jiné subjekty.
6. 2 Příjemce je povinen, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 10a odst. 5 písm. k), průběžně 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 7 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti,
které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným
subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce apod.
6. 3 Příjemce prohlašuje a zavazuje se, že tuto dotaci za podmínek v této smlouvě uvedených
přijímá a zavazuje se ji použít dle podmínek této smlouvy a pouze k účelu uvedenému v čl. 2 této
smlouvy. Jiné použití dotace je považováno za podstatné a závažné porušení smlouvy. V tomto
případě je příjemce povinen neoprávněně použitou dotaci nebo její část poskytovateli vrátit, ve
lhůtě dle článku 6, odst. 6.5 této smlouvy.
6. 4 Příjemce se zavazuje, že dotaci použije v souladu s touto smlouvou, účelně a hospodárně,
že bude usilovat o ekonomickou efektivnost svých činností dle této smlouvy tak, aby účel smlouvy
byl řádně a včas naplněn.
6. 5 Příjemce se zavazuje, že v případě nevyčerpání dotace za podmínek stanovených touto
smlouvou, vrátí zůstatek poskytovateli ve lhůtě do šedesáti kalendářních dnů od předložení
vyúčtování dotace na účet poskytovatele uvedený v článku 4, odst. 4.3 této smlouvy, jinak
dle výzvy poskytovatele.
6. 6 Příjemce se zavazuje dodržovat zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

7. Kontrola
7. 1 Příjemce se zavazuje umožnit provedení kontroly využití dotace nebo její části ze strany
poskytovatele, tj. zaměstnanců Magistrátu města Brna k tomuto účelu pověřených.
7. 2 Příjemce je povinen předložit poskytovateli na vyžádání ke kontrole kompletní účetnictví
s jednoznačnou identifikací hospodaření s poskytnutou dotací.
7. 3 Příjemce si je vědom, že poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, nepředstavuje však veřejnou podporu dle čl. 107,
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
7. 4 Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen
dodržovat ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 61/2006 Sb.).
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8. Závěrečná ustanovení
8. 1 Právo smluvních stran na náhradu škody způsobenou porušením podmínek této smlouvy
druhou stranou není dotčeno.
8. 2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá
smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
8. 3 Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
8. 4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou vzájemně odsouhlasenými dodatky.
8. 5 Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách činnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
8. 6 Strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv poskytovatel.
8. 7 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem jeho obchodního
tajemství.
8. 8 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími
ochrany důvěrnosti jeho majetkových poměrů.
8. 9 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné
vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek.
8. 10 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Doložka
dle ustanovení § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí dotace byly schváleny na
zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/07 konaném dne 18. června 2019.
V Brně dne 28. 6. 2019
Za poskytovatele

V Brně dne 25. 6. 2019
Za příjemce
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