
č. 5917092629
SMLOUVA

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu kofinancování projektů (dále jen
„smlouva")

uzavřená dle ustanovení § 34 zákona č. 250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Zavázaná strana:
Zastoupená:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Bmo
Ing. Petrem Vokřálem, primátorem
44992785
CZ44992785

vedoucí Odboru implementace evropských fondů
Magistrátu města Brna
Komerční banka, a.s.

IC:
DIČ:
Kontaktní osoba:

Bankovní spojení:
č. ú.:

(dále jen „poskytovatel")

Oprávněná strana: Knihovna JiříhoMahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 70/4,
Brno-město, 602 00 Bmo
Ing. Libuší Nivnickou, ředitelkou
00101494
Komerční banka, a.s.

zastoupená:
IČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „příjemce")

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje přenechat příjemci návratnou finanční výpomoc
na spolufinancování projektu s názvem „Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna".
Projekt bude realizován příjemcem v rámci podpory z Integrovaného Regionálního
operačniho programu.

2. Návratnou finanční výpomoc lze použít výhradně za účelem financování činností
souvisejících s realizací předmětného projektu.

3. Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se využít ji v souladu s účelem
uvedeným v této smlouvě.
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Článek II.
Výše návratné finanční výpomoci

• Příjemci je poskytována návratná finanční výpomoc ve výši: 7 954 093,37 Kč
(slovy: sedmmilionůdevětsetpadesátčtyřitisícdevadesáttřicelýchtřicetsedm).

• Návratná finanční výpomoc je poskytnuta jako bezúročná.

Článek III.
Platební podmínky

1. Poskytovatel poskytne příjemci návratnou finanční výpomoc do 31. 7. 2017, nejdříve však
30. 5. 2017, formou bezhotovostního převodu na č. účtu příjemce uvedené v záhlaví této
smlouvy.

Článek IV.
Povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla návratná finanční
výpomoc poskytnuta, a to v rozsahu uvedeném v článku 1. této smlouvy.

2. Příjemceje povinen předložit kdykoli na požádání kontrolního orgánu poskytovatele veškeré
potřebné podklady a informace za účelem provedení kontroly poskytovatelem, jejímž
předmětem bude použití a dodržení účelovosti při použití prostředků návratné finanční
výpomoci z rozpočtu statutárního města Brna.

3. Příjemce zajistí ve svém účetnictví, v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování
použitých prostředků návratné finanční výpomoci. Příjemce odpovídá za řádné vedení
a viditelné označení účetních podkladů prokazujících použití návratné finanční výpomoci.

4. Příjemce musí při realizaci projektu postupovat v souladu s příslušnými zákony a jinými
obecně závaznými předpisy.

5. V případě, že poskytovatel zjistí, že příjemce použil návratnou finanční výpomoc či její část
financování jiného účelu, než který je uveden v čl. I odst. 2. smlouvy, považují se tyto

finanční prostředky za neoprávněně použité ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.,
a příjemce je povinen poskytnutou návratnou finanční výpomoc, případně její neoprávněně
použitou část vrátit na účet poskytovatele včetně penále ve výši 0,1 promile denně
z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých
prostředků (§ 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.). Prostředky se považují za neoprávněně
použité počínaje dnem, kdy byly poprvé použity v rozporu se smlouvou.

6. Příjemce je povinen návratnou finanční výpomoc vrátit poskytovateli bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví smlouvy, a to nejpozději
do 30. 9. 2019.
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7. Příjemce je oprávněn vrátit celou návratnou finanční výpomoc či její poměrnou část i dříve,
než je uvedeno v předchozím odstavci, ne však dříve než 1. 1. 2019. O takovém záměru je
však povinen poskytovatele předem písemně informovat.

Článek V.
Čestná prohlášení příjemce

Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném , _
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či
pozměňováním veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo
trestný čin proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v souvislosti
s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li vydlužitel právnickou
osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, které jsoujejím statutárním
orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické osoby pro účely
uzavření a realizace této smlouvy.

odsouzení1.

2. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě
splatnosti (zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálnim zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně či další
nevypořádané finanční závazky zjiných projektů financovaných ze strukturálních fondů
ES či Evropského rybářského fondu vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů
poskytují. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění
se považují za vypořádané závazky).

3. Příjemce prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této smlouvě, jsou pravdivé a úplné.
Vydlužitel k souhlasí s užíváním údajů týkajících se projektu v informačních systémech
určených pro účely administrace strukturálních fondů.

Článek VI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

2. Jakékoli změny smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody
obou smluvních stran.

3. Vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

4. Příjemce bere na vědomí, že se na něj na základě § 2 písni, b), c) a § 9 odst. 2 zákona
č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost podrobit se výkonu
finanční kontroly.

stranami.
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5. Příjemce bere na vědomí povinnost poskytovatele vyplývající ze zákona Č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se
zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem. Podpisem této smlouvy dále
bere příjemce na vědomí, že smlouva bude poskytovatelem zveřejněna na Portálu veřejné
správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).1/

6. Smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž po třech vyhotoveních obdrží každá
smluvní strana.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
je projevem jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek či pod nátlakem. Dále smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy
přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz souhlasu připojily vlastnoruční podpis,

8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví smlouvy,
zejména název, sídlo, IČ a číslo účtu.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna v souladu s § 85 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na jeho Z7/28. zasedání konaném
dne 16. 05. 2017.

1 5 -06- 2017V Brně dne V Brně dne

Ing. P
primátor statutárního města Brna

Ing. Libuše Nivnická
ředitelka Knihovny Jiřího Mahena1
příspěvkové organizace


