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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA
BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-SEVER

č. 2021/4076/OŠK/20

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70
601 47 Brno

oprávněn k jednání a podepisování
ve věcech smluvních:
IČO:
DIČ
peněžní ústav:
č. účtu:

(dále jen „poskytovatel")

Ing. Daniel Kummer, místostarosta MČ Brno-sever
44992785
CZ44992785

a

název právnické osoby:
sídlo:
IČO:
zastoupení:
peněžní ústav:
č. účtu:

(dále jen „příjemce")

FBŠ Hattrick Brno, z.s.
Loosova 800/lb, Lesná, 638 00 Brno
22822399
Dan Koubek, předseda výkonného výboru

Článek I.

Předmět smlouvy a účel poskytnutí peněžních prostředků

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
statutárního města Brna, městské části Brno-sever ve formě dotace (dále jen „dotace").
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Dotace je poskytována příjemci ve výši 70 000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) na 
financování činnosti příjemce spočívající v úhradě nákladů na:

pronájem sportovních hal pro mládež oddílu FBŠ Hattrick Brno
• nájem sportovních hal a tělocvičen 70 000 Kč

(dále jen „uznatelný náklad")

a to na základě žádosti příjemce č.j. OO 042790/20 ze dne 29.10.2020.

Příjemce tuto dotaci přijímá a zavazuje se dotaci použít maximálně hospodárným způsobem a 
výhradně k účelu uvedeném v tomto článku, v souladu s právními předpisy a podmínkami této 
smlouvy.

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Neinvestiční dotace je 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, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na něj všechna ustanovení tohoto zákona.

4. Neinvestiční dotace poskytnutá dle této smlouvy je nepřenositelná na jiné fyzické nebo 
právnické osoby.

Článek II.

Úhrada a lhůta poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytne z peněžních prostředků rozpočtu městské části Brno-sever příjemci 
neinvestiční dotaci ve výši 70 000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých).

2. Neinvestiční dotace uvedená v odst. 1 tohoto článku bude poukázána bankovním převodem 
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy jednorázovou platbou ve lhůtě do 10 dnů 
ode dne účinnosti této smlouvy.

3. Dotace může být čerpána nejpozději do 30.10.2021, a to i kdyby do této doby nedošlo 
k vyčerpání celé výše dotace. Prostředky nelze použít po uvedeném datu.

Článek III.

Podmínky použití neinvestiční dotace a povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje použít prostředky neinvestiční dotace výhradně pro účel vymezený 
v článku I odst. 1 smlouvy.

2. Pokud příjemce:
o je plátcem DPH nebo se jím stane do 30.10.2021 a vznikne mu ve vztahu k 

uznatelným nákladům akce nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle
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zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede 
všechny uznatelné náklady bez daně z přidané hodnoty. (DPH není pro 
příjemce uznatelným nákladem),

o je plátcem DPH a nevznikne mu ve vztahu k uznatelným nákladům akce nárok 
na odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH 
vztahující se ke konkrétním uznatelným nákladům akce (DPH je pro příjemce 
uznatelným nákladem),

o není plátcem DPH, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se 
ke konkrétním uznatelným nákladům akce (DPH je pro příjemce uznatelným 
nákladem),

o není plátcem DPH, ale stane se jím po 30.10.2021 a vznikne mu ve vztahu 
k uznatelným nákladům akce nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen do 30 dnů od data registrace plátce DPH předložit 
poskytovateli novou závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování dotace a uvést 
všechny uznatelné náklady akce bez daně z přidané hodnoty (DPH není pro 
příjemce uznatelným nákladem).

3. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci v souladu s obecně platnými předpisy, 
řádné a oddělené sledování použitých prostředků neinvestiční dotace. Účetní doklady 
prokazující použití neinvestiční dotace z finančních prostředků městské části Brno-sever musí 
být viditelně označeny „hrazeno z neinvestiční dotace MČ Brno-sever". Příjemce uvede toto 
označení zejména na originálech výpisů z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech 
a dále pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech, smlouvách (pokud na 
jejich základě probíhá fakturace či platba), popř. na originálech evidence docházky a mzdových 
listech.

4. Příjemce garantuje, že předložené účetní doklady ve výši poskytnuté dotace nebyly a nebudou 
duplicitně použity ve vyúčtování dotace poskytnuté jiným subjektem.

5. Příjemce neinvestiční dotace je povinen umožnit kdykoliv provedení kontroly dle zákona o 
finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů a předložit 
poskytovateli veškeré potřebné podklady a informace za účelem provedení kontroly použití a 
dodržení účelu při použití prostředků dotace.

6. Příjemce je oprávněn využít prostředky dotace dle této smlouvy na doklady související 
s účelem poskytnuté dotace uhrazené příjemcem před účinností této smlouvy. Finanční použití 
uznatelných nákladů je stanoveno od 01.01.2021 do 30.10.2021.

7. Příjemce předloží poskytovateli v termínu do 05.11.2021 kompletní závěrečné vyúčtování 
poskytnuté neinvestiční dotace. Kompletní závěrečné vyúčtování bude obsahovat popis 
realizované činnosti, celkové vyhodnocení splnění účelu dotace, označení nákladů a výdajů, 
včetně označení všech souvisejících účetních dokladů, vyúčtování čerpání dotace. Součástí 
kompletního závěrečného vyúčtování budou kopie prvotních dokladů a dalších dokladů 
prokazující jejich čerpání.
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8. Nejpozději k termínu do 05.11.2021, je taktéž příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele 
uvedený v záhlaví smlouvy nepoužité nebo neoprávněně použité prostředky poskytnuté 
neinvestiční dotace.

9. Příjemce se zavazuje poskytovateli písemně předem oznámit veškeré změny v rozpočtu akce 
a změny, které mají vliv na plnění smlouvy, změnu povinnosti příjemce k platbě DPH, změny 
základních údajů v osobě příjemce, změnu sídla, telefonního čísla, bankovního účtu, IČO aj.

10. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení či vstup 
právnické osoby do likvidace.

% Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je povinen zaslat poskytovateli informaci 
o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to 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.
Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě přeměny společnosti 
nebo zrušení právnické osoby s likvidací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci akce v souladu s Pravidly pro poskytování a použití 
dotací z rozpočtu městské části Brno-sever, zejména je povinen v rámci publicity veřejně 
informovat o tom, že realizovaná akce je financována z peněžních prostředků rozpočtu 
městské části Brno-sever. Příjemce je oprávněn užít znak městské části Brno-sever k propagaci 
akce v souladu s Pravidly pro užívání znaku městské části Brno-sever a pro poskytnutí záštity.

Článek IV.

Sankce

1. Porušení smluvních povinností uvedených v článku III odst. 3 a 7 této smlouvy je považováno 
za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 a § 22 odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech").

Odvod za toto porušení rozpočtové kázně je stanoven takto:

• Při prodlení s předložením vyúčtování dle čl. Ill odst. 7 této smlouvy po stanovené lhůtě:

o do 3 kalendářních dnů -  10 % z částky uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy, 
o od 4 do 15 kalendářních dnů -  15 % z částky uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy, 
o od 16 do 30 kalendářních dnů -  20 % z částky uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

Delší prodlení není považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 
6 a § 22 odst. 5'zákona o rozpočtových pravidlech.

• Při porušení povinnosti uvedené v čl. Ill odst. 3 této smlouvy vztahující se k oddělenému 
sledování použitých peněžních prostředků v případě, že bylo prokázáno použití peněžních 
prostředků  v souladu s účelem dotace -  10 % z částky uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
Při porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel dotace postupovat dle § 22 zákona 
o rozpočtových pravidlech.
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2. Veškeré peněžní platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to v
termínu, který poskytovatel příjemci sdělí písemnou formou. Peněžní prostředky se považují
za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků a na základě dohody obou smluvních stran.

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, je sepsána na 5 listech, z nichž každý má platnost
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují a svými vlastnoručními podpisy potvrzují, že všem ustanovením této
smlouvy porozuměly, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že
žádná ze smluvních stran neuzavírá tuto smlouvu v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
V případě vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

4. Podpisem této smlouvy se příjemce zavazuje také k dodržování všech podmínek stanovených
v Pravidlech pro poskytování a použití účelových dotací z rozpočtu městské části Brno-sever,
dostupných na http://www.sever.brno.cz/ucelove-dotace.html. Pravidla jsou závazná,
nestanoví-li tato smlouva o poskytnutí dotace jinak.

5. Poskytnutí dotace bylo schváleno na 8/19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever,
konaném dne 03.03.2021.

6. Tato smlouva byla schválena jako smlouva vzorová na 8/32. schůzi Rady městské části Brno-
sever, konané dne 27.11.2019, na 8/9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konaného dne 11.12.2019.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru
smluv poskytovatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

za příjemce
Dan Koubek,
předseda výkonného výboru

28. 04. 2021
V Brně d n e .......................

TUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

za poskytovatele
Ing. Daniel Kummer,
místostarosta MČ Brno-sever
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