73 20 09 0367/1
18/F
Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020
ze dne 18. 2. 2020, č. smlouvy 73 20 09 0367
I.

Smluvní strany

Poskytovatel:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou
Podpisem dodatku smlouvy je pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru
kultury Magistrátu města Brna (dále ve smlouvě jen „OK MMB“), na základě
pověření primátorky města Brna
Kontakt: OK MMB, tel.: 542 172 075, email: ok@brno.cz
(dále ve smlouvě jen „poskytovatel“)

Příjemce:

Javorník Brno – folklorní soubor, z. s.
Sídlo: Jamborova 3323/65, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 155 30 809
Registrace: spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl L,
vložka 689
Zastoupený: Mirko Otáhalem, předsedou výboru
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.,
číslo účtu: 2900989167/2010
(dále ve smlouvě jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tento
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
města Brna uzavřené dne 18. 2. 2020, č. smlouvy 73 20 09 0367
(dále jen „dodatek“).
V souvislosti s vládními a ministerskými omezeními v důsledku epidemie COVID-19 a vzhledem
k současné celosvětové pandemii se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:
II.
Ode dne uzavření dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:
1. Čl. II. odst. 1 smlouvy: Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních
stran při poskytnutí neinvestiční finanční podpory formou dotace ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet
pět tisíc korun českých) z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“) příjemci za účelem úhrady
nákladů (ubytování, pronájem, přeprava) spojených s realizací projektu: Reciproční koncert (dále
jen „projekt“) v letech 2020-2021.
2. Čl. III. odst. 5 smlouvy: Dotaci lze použít pouze v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 na úhradu
uznatelných nákladů příjemce spojených s realizací projektu, které splňují níže uvedené
podmínky:
a) vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období čerpání dotace, tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,
b) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, ostatními
podmínkami této smlouvy a podmínkami Zásad a Pravidel,
c) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.

3.

Čl. IV. odst. 3 věta první smlouvy:
Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2022 splnit následující: …
Dále text pokračuje beze změny.

4. Čl. IV. odst. 6 smlouvy: Příjemce je povinen v případě obdržení výzvy k vrácení dotace či její části
z důvodu nepředložení vyúčtování čerpání dotace nebo v případě nedodržení limitu uvedeného
v čl. III. odst. 3 smlouvy tuto vrátit poskytovateli do 14 dnů ode dne doručení výzvy OK MMB na
účet:
a) č. 111 211 222/0800, var. symbol: číslo smlouvy o poskytnutí dotace uvedené na 1. stránce
vpravo nahoře, v případě, že vrácení dotace či její části se uskuteční do konce roku 2020,
b) č. 111 158 222/0800, var. symbol: číslo smlouvy o poskytnutí dotace uvedené na 1. stránce
vpravo nahoře, v případě, že vrácení dotace či její části se uskuteční do konce roku 2021,
c) č. 111 350 222/0800, pokud vrácení dotace či její části se uskuteční v termínu od 1. 1. 2022
do 28. 2. 2022, var. symbol: 64022229, v předmětu se uvede číslo smlouvy o poskytnutí
dotace,
d) č. 111 158 222/0800, pokud k vrácení dotace či její části dojde po 28. 2. 2022, var. symbol:
číslo smlouvy o poskytnutí dotace uvedené na 1. stránce vpravo nahoře.
5. Čl. V. odst. 9 smlouvy: Příjemce se zavazuje dokončit realizaci projektu v termínu nejpozději do 31.
12. 2021.
6. Čl. V. odst. 10 smlouvy: Příjemce se zavazuje v případě změny projektu či jeho názvu oproti
údajům uvedeným v žádosti o dotaci včetně jejích příloh vyžádat si u poskytovatele písemný
souhlas s takovou změnou. Změna může být méně závažná či závažná, míru závažnosti změny
projektu či jeho názvu je oprávněn posoudit a určit OK MMB. O souhlas se změnou projektu si
může příjemce požádat nejpozději do 1. 11. 2021.
III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění smlouvy v registru smluv 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, přičemž dodatek zasílá k uveřejnění poskytovatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Poskytovatel
obdrží dvě vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.
Doložka:
Tento dodatek č.1 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaném dne
8. 9. 2020.
V Brně dne 14. 9. 2020

V Brně dne 14. 9. 2020

…………………………..
za poskytovatele
Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí OK MMB

……………………………………
za příjemce
Mirko Otáhal, předseda výboru
Javorník Brno – folklorní soubor, z. s.

