číslo smfouvy: 6720092979
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna
pro rok 2020 soukromým a církevním mateřským školám
Smluvní strany:
Poskytovatel:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2
IČO: 44 99 27 85
bankovní spojení Česká spořitelna, a s., číslo účtu 111211222/0800
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením Z8/18 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 16. 6.
2020 je podpisem smlouvy pověřen Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna

Příjemce:

Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o.
adresa sídla: Mlýnská 225/44, 602 00 Brno
IČO: 02077469
bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2101395397/2010
zastoupení: Mgr. Máňa Tarábková

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.
I.
Předmět smlouvy a poskytovaná dotace
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna jako
minimalizace dopadu důsledků epidemie COVID-19.
2. Výše poskytnuté dotace - 19 200,- Kč.
3. Dotace bude poskytnuta v jedné splátce, ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
4. Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 16. 3. 2020 do 31. 8. 2020.
II.
Účel dotace
Dotaci lze použít výhradně na:
a) úhradu provozních nákladů v prostorách, ve kterých příjemce poskytuje předškolní
vzdělávání a jejichž je příjemce vlastníkem (např. na úhradu spotřeby elektrické energie,
vody, plynu a jiných médií, nákladů na svoz odpadu, revize, vč. neinvestiční údržby a opravy
prostor);
b) materiální vybavení pro výchovně vzdělávací činnost dětí v předškolním vzdělávání (pouze
neinvestiční, tj. do 40.000,- Kč);
c) materiální vybavení pro zajištění hygienických podmínek v předškolním vzdělávání, např.
nákup dezinfekčních a hygienických pomůcek proti virovému infekčnímu onemocnění (pouze
neinvestiční, tj. do 40.000,- Kč);
d) úhradu nájemného a provozních nákladů v prostorách, ve kterých příjemce poskytuje, na
základě nájemní smlouvy, předškolní vzdělávání (např. na úhradu spotřeby elektrické
energie, vody, plynu a jiných médií, nákladů na svoz odpadu, revize, vč. neinvestiční údržby
a opravy prostor).
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III.
Podmínky poskytnutí dotace
1. Příjemce dotace je povinen vést řádnou, oddělenou a analytickou evidenci čerpání dotace
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, tj. účtovat na zvláštní
analytické účty, případně na samostatná hospodářská střediska nebo zakázky. Tato evidence
musí být podložena účetními záznamy. Příjemce dotace se zavazuje, že všechny originály
dokladů uplatněné do finančního vypořádání dotace budou označeny textem: hrazeno z dotace
OŠMT MMB ve výši (uvedena částka), číslo smlouvy.
2. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději do 31.
10. 2020 a za tím účelem vyplnit předepsaný formulář a doložit poskytovateli doklady, prokazující
využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou vč. věcného soupisu jednotlivých položek
vynaložených nákladů a stručného hodnocení dotované aktivity. Jedná se zejména o kopie
účetních dokladů, tj. účtenek, výdajových a příjmových dokladů, faktur, smluv a bankovních
výpisů, prokazujících provedení úhrady vykazovaných výdajů, včetně originálů k nahlédnutí.
Příjemce garantuje, že předložené účetní doklady ve výši poskytnuté finanční dotace nebyly a
nebudou duplicitně použity ve finančním vypořádání dotace, poskytnuté jiným subjektem.
3. K finančnímu vypořádáni příjemce dáíe doloží výtisk webových stránek, případně fotografii či
kopii aktuální podoby obrazovky - monitoru počítače (print screen, screenshot), kde bude patrná
informace o výši a důvodu poskytnuté dotace statutárním městem Brnem,
4. V případě, že bude následně zjištěno, že finanční vypořádání (vyúčtování) nebylo úplné a řádné,
bere příjemce na vědomí, že zjištěné skutečnosti mohou ovlivnit plnění budoucích smluvních
vztahů.
5. Uznatelným nákladem pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace je náklad, který byl zanesen
do účetnictví příjemce, je identifikovatelný a podložený ostatními záznamy. Účetní doklady musí
být vystaveny na příjemce dotace, tj. organizaci, nikoliv na fyzickou osobu.
6. Doklady doložené v závěrečném finančním vypořádání (vyúčtování) musí být v českém jazyce,
nebo přeložené do českého jazyka.
7. Je-li příjemce plátcem dané z přidané hodnoty (dále jen DPH) a má nárok na odpočet DPH na
vstupu, není DPH na vstupu způsobilým výdajem, a to ani v případě, kdy příjemce nárok na
odpočet DPH na vstupu neuplatnil. V případě, že se příjemce (neplátce DPH) v průběhu čerpání
dotace stane plátcem DPH, bude od okamžiku, kdy se plátcem DPH stal, postupováno dle
ustanovení tohoto bodu výše.
8. Uznatelné náklady do finančního vypořádání dotace musí být hrazeny z účtu, na který byla
dotace poskytnuta nebo v hotovosti, a to v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení
plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále je uznatelným nákladem do finančního
vypořádání dotace i platba provedená platební kartou, která však musí být vystavena na
příjemce dotace, tj. organizaci, nikoliv na fyzickou osobu.
9. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli změny týkající se organizace (např. změnu
statutárního zástupce, sídla, bankovního spojení či názvu organizace apod.) a oznámit změny
údajů uvedených v předložené žádosti, čestných prohlášeních a přílohách, a to do 15 pracovních
dnů ode dne účinnosti změny.
10. Příjemce je povinen, v případě ukončení své činnosti, bezodkladně a písemně o této skutečnosti
informovat poskytovatele. V případě, že dojde k ukončení činnosti, příjemce se zavazuje, do 30
pracovních dnů finančně vypořádat poskytnutou dotaci a nepoužité (nevyčerpané) finanční
prostředky vrátit.
11. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část použitou neoprávněně nebo
v rozporu s účelem schváleným ve smlouvě, a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení dotace.
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12. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část, která nebyla dle smlouvy řádně
finančně vypořádána, v termínu uvedeném v bodě 2 této smlouvy, ani v náhradním termínu
stanoveném poskytovatelem a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení dotace.
13. Finanční prostředky se vracejí na účet poskytovatele č. 111211222/0800, pod variabilním
symbolem, kterým je číslo smlouvy,
14. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli věcnou kontrolu účetnictví, aby mohl prověřit veškeré
příjmy a výdaje příjemce související s poskytnutou dotací.
15. Příjemce je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli provést kontrolu dotace a účelnost využití
poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů a prováděcí vyhlášky 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.
16. Příjemce nesmí dotaci poskytnout jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Příjemce je vždy
povinen použít dotaci k přímým platbám dle účelu smlouvy. Výjimku tvoří nákup energií (el.
energie, voda, plyn a jiná média), které jsou fakturovány na základě podružných měřících
přístrojů.
17. Příjemce je povinen uvádět minimálně ode dne poskytnutí dotace do konce roku 2020 na svých
internetových stránkách informaci o poskytnuté finanční dotaci statutárního města Brna a logo
nebo znak města Brna. Při použití loga nebo znaku města Brna je třeba postupovat v souladu
s úplným zněním „Statutu pro užívání znaku, vlajky a loga města Brna, znaků a vlajek městských
částí1' (dále jen „Statut ..."). Použití loga města Brna je povoleno již uzavřením smlouvy o
poskytnutí dotace a není nutné si od poskytovatele vyžádat souhlas sjeho použitím. V případě
užití znaku města Brna podá příjemce písemnou žádost spolu s výtvarným návrhem na Odbor
vnitřních věcí.
18. 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 zněni pozdějších
předpisů, za které se ukládá odvod ve výši poskytnuté dotace.
19. Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují následující
porušení a nepravdivá prohlášeni, za které se ukládá nižší odvod:
a) za dodání finančního vypořádání dotace po termínu dle bodu 2 této smlouvy, nejvýše
v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem, činí odvod 0,5 % z poskytnuté dotace,
b) za porušení povinnosti uvedené v bodě 1, 6, 9, 17, této smlouvy činí odvod 0,5 %
z poskytnuté dotace
20. Příjemce dotace souhlasí se jmenovitým zveřejněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Brno
zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
IV.
Závěrečné ustanovení
21. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou se souhlasem obou
smluvních stran.
22. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž všechny mají platnost originálu. Příjemce
obdrží jeden a poskytovatel 2 výtisky.
23. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pro poskytovatele budou vykonávány
prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna.
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24. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem a stejně se postupuje i při
výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy.
25. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text smlouvy pozorně přečetly, a že s ním bez
výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
26. Smlouva o poskytnutí dotace ve výši do 50 tis. Kč nabývá účinností dnem podpisu oběma
smluvními stranami. Smlouva o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč nabývá účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv.
27. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(zejména § 9 odstavec 2 citovaného zákona).
Doložka:
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání Č.Z8/18 konaném dne 16. 6.
2020.
V Brně dne: 25. 6. 2020

V Brně dne: 25. 6. 2020

příjemce

iskytovatfel
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