
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Medlánky 

 

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu s vyhláškou 

statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších novelizací, § 

10a odst. 5  

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,  

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších právních předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších právních 

předpisů, vyhlášky Ministerstva financí č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 32/2001 Sb.  

 

Smluvní strany:  

1. Statutární město Brno, zastoupené v souladu se čl. 73 odst. 4, písm. H) Statutu města Brna, 

vydaného vyhláškou města Brna č. 20/2001, starostou MČ Brno-Medlánky, JUDr. Michalem 

Markem 

Hudcova 7, 621 00 Brno 

IČ: 4499278516 

č. ú. 18628621/0100 

(dále jen „poskytovatel )  

 

a 

 

2. FC MEDLÁNKY, z. s. 

se sídlem: Hudcova 642/33, 621 00 Brno 

zastoupené: Ing. Ivo Müllerem, předsedou 

IČ: 15529495 

č. ú. 1344853319/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Kounicova 4, Brno 

(dále jen „příjemce”)  

Článek I 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2018 za účelem 

zajištění provozních nákladů klubu, včetně nákladů na údržbu travnatého hřiště a hřiště s  umělým 

povrchem, zajištění materiálně technického vybavení, úhradu energií na provoz klubu, dopravné na 

zápasy, pronájem tělocvičen k zimní přípravě, startovné na turnajích, drobné neinvestiční opravy 

v areálu, výplaty rozhodčích se zaměř. Účelu, na který byla dotace poskytnuta, bude dosaženo do 31. 

12. 2018 Příjemce je povinen užít finanční podporu jen k tomuto vymezenému účelu a pouze za 

podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování dotace z rozpočtu MČ Brno-Medlánky, která tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy. 



2. Příjemce tímto potvrzuje, že nemá vůči MČ Brno-Medlánky nebo statutárnímu městu Brnu 

nevypořádané závazky. 

3. Příjemce tímto dále prohlašuje, že se seznámil s  Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-

Medlánky a zavazuje se k jejich dodržování. 

Článek II 

Čerpání dotace 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční příspěvek ze svých rozpočtových prostředků 

jednorázově ve výši 180.000 Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc Korun českých) ve lhůtě 10 dnů od 

nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

2. Finanční příspěvek bude příjemci poskytnut bezhotovostním převodem na účet příjemce uvedený 

v této smlouvě.  

Článek III 

Podmínky poskytnutí dotace 

1. Příjemce je povinen ve svém účetnictví evidovat a sledovat přijetí poskytnuté dotace a její čerpání ke 

stanovenému účelu.  

2. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, 

pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta. 

3. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat nejpozději do 31. 1. 2019 a za tímto účelem 

předložit poskytovateli doklady, prokazující využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou a 

příjemcem podané žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4. Příjemce garantuje, že předložené účetní doklady ve výši poskytnuté dotace nebyly a nebudou 

duplicitně použity ve vyúčtování dotace, poskytnuté jiným subjektem nebo jiným orgánem 

statutárního města Brna, event. jeho rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi.  

5. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dotované aktivity a účelnost využití poskytnuté dotace a 

v případě nesrovnalostí požadovat vysvětlení a doplnění příslušných dokladů.  

6. Příjemce je povinen vrátit dotaci nebo její část v případě, že nebyla vyčerpána, nebo nebyla použita 

v souladu s touto smlouvou nebo nebyla řádně vyúčtována, a to nejpozději do 15 dnů po předložení 

vyúčtování dotace bezhotovostním převodem na účet převodce. 

7. V případě přeměny nebo zrušení příjemce s  likvidací, je příjemce povinen se řídit článkem 8 Pravidel 

pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Medlánky 

Článek IV 

Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy  

1.  Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za 

porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové kázně. 

2.  Poskytovatel je oprávněn od tuto smlouvu vypovědět z následujících důvodů:  

- poskytovatel zjistí, že údaje, které mu sdělil příjemce, a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, jsou nepravdivé, neúplné nebo zkreslené;  

- poskytnutá dotace nebyla použita k účelu uvedenému v čl. I. smlouvy;  



-  příjemce nepředloží vyúčtování dotace, nedodá nebo jej nezdokumentuje průkaznými doklady; 

- příjemce nedodá poskytovateli vyúčtování v termínu uvedeném ve smlouvě;  

- pokud kvalita realizace neodpovídá účelu dotace dle čl. I po zhodnocení realizovaného projektu 

poskytovatelem;  

- nedodržení termínu dokončení účelu poskytnutí dotace (čl. I).  

3.  Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci. 

4.  Výpověď smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být 

doručeno příjemci osobně nebo s dodejkou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že 

při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebyl příjemce v mís tě doručování 

zastižen, zásilka bude uložena. Desátým dnem po uložení se zásilka považuje za doručenou, i když se 

příjemce o jejím doručení nedozvěděl. Odmítne-li příjemce zásilku převzít, považuje se zásilka za 

doručenou dnem, kdy bylo přijetí zásilky odepřeno. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. V 

případě odstoupení poskytovatele od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku je příjemce povinen vrátit 

celou dosud poskytnutou částku dotace do 15 dnů od doručení zásilky obsahující odstoupení od 

smlouvy. Pokud finanční prostředky dotace ještě nebyly převedeny na účet příjemce, má poskytovatel 

v případě odstoupení od smlouvy právo je neposkytnout. 

5.   Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 procento 

denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky.  

Článek V 

Ostatní ujednání 

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých byla 

dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po zjištění změny. 

 

2. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, v  rozsahu 

potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována. 

 

3. Poskytovatel se zavazuje umožnit příjemci nebo jím pověřeným osobám provést kdykoliv komplexní 

kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně použití finančních prostředků a zpřístupnit na 

požádání veškeré doklady související s  realizací akce a splněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou 

dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. 

Článek VI 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva může být měněna nebo doplněna pouze písemnou formou se souhlasem obou stran.  

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.  

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Vzorová smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Medlánky byla schválena na 24. Schůzi 

RMČ Brno-Medlánky dne 18. 1. 2016, pod číslem usnesení č. 06/24 

5. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na 33. zasedání ZMČ Brno-Medlánky dne 21. 2. 2018, pod 

číslem usnesení 12/33 



  



Článek VII 

Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy 

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V Brně dne        V Brně dne  

 

 

…………………………………………….. ………………………………………………….. 

       JUDr. Michal Marek příjemce    

 Starosta MČ Brno-Medlánky    
 

 
 

 
 

 
 

Přílohy smlouvy: 

1. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Medlánky 

2. Žádost příjemce o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Medlánky 

 


