
smlouva č. 4222094304

SMLOUVA

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna
(dále jen „smlouva")

Smluvní strany:

Statutární město Brno,

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí MMB

ve věcech technických je oprávněna jednat:

Ing. Lenka Doležalová, referent ochrany a tvorby zeleně Odboru životního prostředí MMB.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111211222/0800

(poskytovatel)

1.

2. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-město,

se sídlem Křenová 224/67, Trnitá, 602 00 Brno,

Právní forma: pobočný spolek

zastoupená předsedkyní výboru Ing. Arch. Helenou Vařejkovou a členkou výboru Ilonou

Jonášovou

IČO: 00433756

vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 43743

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1

Číslo účtu: 2501513962/2010 (není plátcem DPH)

(příjemce)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brna

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Brna Územnímu sdružení

Českého zahrádkářského svazu Brno-město za účelem financování zpracované ideové návrhové

studie nových zahrádkářských osad v katastrálním území Dvorská a Tuřany.

1.

2. Dotace z rozpočtu města Brna se příjemci poskytuje v souladu s podanou žádostí

č.j. MMB/0427780/2022 (dále jen „žádost"), včetně příloh, a to k úhradě neinvestičních nákladů

spojených s pořízením ideové studie řešení zahrádkářských osad včetně zaměření pozemků.

Jednotlivé položky rozpočtu jsou blíže specifikovány v žádosti a jsou pro příjemce závazné.
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II.

Čerpání dotace

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ze svých rozpočtových prostředků ve výši 

50 000,- Kč (slovy padesáttisíckorunčeských) na neinvestiční náklady, blíže specifikované v čl. I 

této smlouvy, ve lhůtě do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy, a to jednorázovým převodem celé 

poskytované částky na účet příjemce.

1.

Práva a povinnosti smluvních stran

Příjemce se zavazuje odděleně vést a sledovat v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace 

a umožnit účetní i fyzickou kontrolu čerpání dotace v souvislosti se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MF č. 416/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění nesrovnalostí požadovat 

vysvětlení a doplnění příslušných dokladů.

1.

2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze na úhradu nákladů, které jsou specifikovány v čl. I této 

smlouvy, a to v období nejdříve od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 při dodržení zásad hospodárnosti, 

účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.

3. Pokud je příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) a vznikne mu v souvislosti s předmětem 

poskytnuté dotace nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede veškeré uznatelné výdaje bez DPH. DPH 

není pro příjemce uznatelným výdajem.

4. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2023 poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat 

(vyúčtovat) na předepsaném formuláři (formulář pro finanční vypořádání dotace dostupný na 

https://www.brno.ez/w/odbor-zivotniho-prostredi). Příjemce je povinen doložit poskytovateli 

doklady prokazující využití dotace v souladu s touto smlouvou. Jedná se zejména o kopie účetních 

dokladů, tj. účtenek, výdajových a příjmových dokladů, faktur, smluv a bankovních výpisů 

prokazujících provedení úhrady vykazovaných výdajů. Příjemce se zavazuje, že předložené účetní 

doklady ve výši poskytnuté dotace nebyly a nebudou duplicitně použity ve vyúčtování dotace 

poskytnuté jiným subjektem. Všechny kopie účetních dokladů musí mít náležitosti dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdější pozdějších předpisů.

5. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů 

prokazujících použití dotace uvedením textu „Hrazeno z dotace SMB ve výši 50 000,- Kč na základě 

smlouvy č. 4222094304“.

6. Poskytovatel je oprávněn zkontrolovat účelnost a úspornost vynaložených nákladů hrazených 

z prostředků tvořících dotaci. Příjemce je povinen umožnit OŽP MMB věcnou kontrolu účetnictví 

umožňující prověřit veškeré příjmy a výdaje příjemce související s předmětem a účelem smlouvy. 

V případě zjištění nesrovnalostí je oprávněn požadovat doplnění příslušných dokladů.
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7. Zjištěné nesrovnalosti či vady ve vyúčtováni budou příjemcem řádně vysvětleny a neprodleně 

doplněny.

8. Příjemce je povinen písemně sdělit poskytovateli, že účel, na který má být dotace použita, nebude 

realizován, a to nejpozději do 30 dnů od zjištění této skutečnosti. Nejpozději k tomuto termínu 

je příjemce povinen nepoužité (nevyčerpané) peněžní prostředky vrátit na účet poskytovatele, a to 

takto:

v roce, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111 211 222/0800, pod variabilním 

symbolem, kterým je číslo smlouvy,

po 1. 1. do 28. 2. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet 

č. 111 350 222/0800, pod variabilním symbolem 64022229,

po 1. 3. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111 158 222/0800, 

pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy.

9. Příjemce je povinen vrátit dotaci nebo její část použitou v rozporu s účelem schváleným 

ve smlouvě, a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení dotace na účet poskytovatele.

10. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků příjemcem 

vč. porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně ve smyslu 

§ 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů.

11. Příjemce je povinen písemně oznámit jakoukoliv změnu v údajích uvedených v předložené žádosti 

a čestném prohlášení, zejména svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního 

zástupce apod. či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.

12. Příjemce nesmí dotaci poskytnout jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Dotaci nelze převést 

na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která pro příjemce zajišťuje realizaci projektu. Příjemce 

je vždy povinen použít dotaci k přímým platbám dle účelu.

13. Příjemce se zavazuje v případě ukončení své činnosti bezodkladně a písemně o této skutečnosti 

informovat poskytovatele. Tuto povinnost má i v případě přechodného přerušení této činnosti 

s informací o příčinách, které k tomuto stavu vedly, a předpokládanému obnovení svojí činnosti. 

Současně se zavazuje, že učiní vše potřebné k tomu, aby k obnovení činnosti došlo v co nejkratším 

termínu.

14. Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních 

prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (EU) 

č. 1407/2013 a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V případě, že Evropská komise dospěje 

k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu je povinen 

příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.

15. Příjemce je povinen uvádět na všech tištěných a elektronicky zpracovaných materiálech a akcích, 

hrazených z poskytnuté dotace, že se projekt uskutečnil za finanční podpory statutárního města 

Brna a povinnost poskytnout poskytovateli vzory takto vydaných materiálů. V případě použití loga 

města Brna zašle příjemce žádost o udělení souhlasu e-mailem spolu s výtvarným návrhem 

a umístěným logem Brna v souladu s „Manuálem jednotného vizuálního stylu statutárního města

Stránka 3 z 5



smlouva č. 4222094304

Brna" (dále jen „Manuál") na logo@brno.cz. V případě užití znaku města Brna podá příjemce 

písemnou žádost spolu s výtvarným návrhem na Odbor vnitřních věcí MMB.

IV.
Sankční ustanovení

1. Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují následující 

porušení a nepravdivá prohlášení, za které se uloží odvod:

a) za nepravdivá prohlášení o údajích uvedených v „Žádosti o dotaci z rozpočtu města Brna" 

činí odvod 1 % z poskytnuté dotace,

b) za dodání finančního vypořádání dotace po termínu (nejvýše v náhradním termínu 

stanoveném poskytovatelem) činí odvod 1 % z poskytnuté dotace,

c) za neoznámení ukončení své činnosti činí odvod 1 %.z poskytnuté dotace.

2. Za porušení ustanovení čl. III. bod 3-druhá věta a následující ustanovení bodu 3, dále čl. III. bod 5 

této smlouvy je stanovena sankce spočívající v okamžitém navrácení dotace v plné výši.

3. Dotace či její část se považuje za vrácenou dnem, kdy byla připsána na účet poskytovatele.

V.
Závěrečná ustanovení

Vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí českým právním řádem a stejně se postupuje 

i při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy.

1.

2. Smluvní strany se ve smyslu § 167 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů dohodly, že příjemce i poskytovatel může podat písemný návrh na zrušení 

veřejnoprávní smlouvy i bez udání důvodu. Součástí návrhu musí být vzájemné vypořádání práv 

a závazků.

3. Poskytovatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména 

§ 9 odst. 2 zákona).

4. Poskytovatel jako správce osobních údajů plní prostřednictvím tohoto ustanovení informační 

povinnost vůči subjektu údajů ve smyslu čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen 

„GDPR") a informuje subjekt údajů, že na webových stránkách (https://www.brno.cz/GDPR v sekci 

Ochrana osobních údajů) jsou uveřejněny informace o právech subjektů údajů dle GDPR. Právní 

titul zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

5. Příjemce podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s platnými obecnými Zásadami pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Brna a Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Brna.
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Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou se souhlasem obou stran,

označenými jako dodatek ke smlouvě s pořadovým číslem, potvrzenými oběma smluvními
stranami.

6.

7. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž příjemce obdrží jeden a poskytovatel tři
výtisky.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což

stvrzují svými podpisy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel odešle smlouvu správci registru

smluv k uveřejnění.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/40 konaném

dne 6.9. 2022.

V Brně dne: *| J "jj)

za poskytovatele:
V Brně dne:

za příjemce:

Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí MMB

pověřený podpisem této smlouvy

Z8/40. zasedáním ZMB

Ing. arch. Helena Vařejková

předsedkyně výboru

Územní sdružení Českého

zahrádkářského svazu Brno - město

llonaí/jonasová

členka výboru

Územní sdružení Českého

zahrádkářského svazu Brno - město
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