Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

36. Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací v programu
Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2022 – návrh
rozpočtového opatření
Anotace
Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací v programu Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný
čas v roce 2022.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1) poskytnutí účelových investičních dotací spolkům v celkové výši 1 513 tis. Kč z
rozpočtu města Brna na rok 2022, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol.
6322 (investiční transfery spolkům) dle tabulky „Žadatelé o dotaci v programu
Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2022“, která tvoří přílohu č. …
tohoto zápisu;
2) poskytnutí účelových investičních dotací příspěvkovým organizacím v celkové výši
74 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2022, § 3421 (využití volného času dětí a
mládeže), pol. 6359 (investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými
zřizovateli) dle tabulky „Žadatelé o dotaci v programu Zkvalitnění zařízení a
vybavení pro volný čas v roce 2022“, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu;
3) poskytnutí účelových investičních dotací církvím a náboženským společnostem v
celkové výši 140 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2022, § 3421 (využití volného
času dětí a mládeže), pol. 6323 (investiční transfery církvím a náboženským
společnostem) dle tabulky „Žadatelé o dotaci v programu Zkvalitnění zařízení a
vybavení pro volný čas v roce 2022“, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu;
4) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu, z důvodu,
že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky;
5) uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna za Podmínek pro
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
města Brna, které tvoří přílohu č. … tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna návrh projednala na své schůzi R8/215 dne 20. dubna 2022. Schváleno
jednomyslně 11 členy.
Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 11. května 2022.
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Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

PhDr. Petr Hruška MBA
vedoucí odboru - Odbor školství a mládeže
25.4.2022 v 13:09
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
25.4.2022 v 12:48
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Důvodová zpráva
Příloha k usnesení (Dotace investiční 2022 - ZMB tabulka.pdf)
Příloha k usnesení (Dotace investiční 2022 - ZMB tabulka RO.pdf)
Příloha k usnesení (Dotace investiční 2022 - ZMB podmínky smluv.pdf)
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Důvodová zpráva
Ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022, OŠML, § 3421 –
Využití volného času dětí a mládeže, položka 6322 – Investiční transfery spolkům, je
vyčleněna částka 2 000 tis. Kč na investiční projekty na zkvalitnění zařízení a vybavení pro
činnost dětí a mládeže.
Na základě vyhlášeného programu: Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas bylo na
Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna podáno 24 žádosti od 24 právnických
osob. Celková požadovaná částka přesáhla výše 2 805 tis. Kč.
Každá žádost byla posouzena pracovníky OŠML MMB a zpracováno bodové hodnocení.
Při posuzování projektů bylo přihlíženo k těmto kritériím:
- typ a působnost žadatele a členská základna u spolků;
- vlastnictví objektu či zařízení a jeho stav;
- připravenost akce a výběrového řízení;
- kvalita a přiměřenost finanční rozvahy, efektivita projektu a výše spoluúčasti;
- dodržení formálních náležitostí;
- charakter projektu, kvalita záměru, celoměstský význam a následné užití.
Při hodnocení projektů bylo přihlédnuto také k výsledkům předběžných, průběžných
a následných veřejnosprávních kontrol činnosti organizací a kontrol vyúčtování dotací
poskytnutých na podporu činnosti v roce 2021, které provedli pracovníci OŠML MMB.
Zvoleným postupem vzniklo bodové hodnocení uvedené v tabulce Žadatelé o dotaci
v programu Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2022.
V případě, že projekt neodpovídal vyhlášenému dotačnímu programu, nebyla dotace
navržena.
V případě doporučení projektu byla na základě bodového hodnocení a žádané částky
(1 bod = 10% požadavku) navržena výše dotace na konkrétní projekt a na základě finanční
rozvahy byl stanoven účel použití poskytnuté dotace. Investiční dotace musí být minimálně
ve výši 40 tis. Kč.
Komise výchovy a vzdělávání RMB návrh projednala a doporučila na svém zasedání dne
11. dubna 2022 s hlasováním: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo z 11 členů komise.
Mihola

Herman

Aleš

Anderle

Doležalová

Krupka

Liptáková

Olbertová

Skřička

Svoboda

Vencálek

pro

pro

--

pro

pro

--

--

--

pro

pro

--

Rada města Brna návrh projednala na své schůzi R8/215 dne 20. dubna 2022. Schváleno
jednomyslně 11 členy.
JUDr.
Vaňková
pro

Ing.
Hladík
pro

Bc.
Koláčný
pro

JUDr.
Oliva
pro

JUDr.
Kerndl
pro

Róbert
Čuma
pro

Ing.
Fišer
pro

Ing.
Grund
pro

RNDr.
Chvátal
pro

Ing.
Kratochvíl
pro

Mgr.
Suchý
pro

Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 11. května 2022.
RMB výše uvedeným způsobem navrhuje poskytnout investiční dotaci na 22 projektů
od 22 žadatelů v celkové výši 1 727 tis. Kč. Jednotlivé částky a účely, na které jsou dotace
určeny, jsou uvedeny ve výše jmenované tabulce.
Z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky, je součástí
materiálu také návrh potřebného rozpočtového opatření.
Součástí předloženého materiálu je návrh Podmínek pro uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna.
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poř.
žadatel
č.
adresa žadatele
V 1 Junák - středisko A je to! Brno
Trýbova 905/1A, 602 00 Brno
V 2 Junák - středisko Mafeking Brno
Tenorova 3406/13, 615 00 Brno
V 3 Junák - středisko Hiawatha Brno
Černá Pole č.ev. 792, 613 00 Brno PL
V 4 Junák - středisko Kompas Brno
Bož. Němcové 976/29, 612 00 Brno
V 5 Junák - středisko Duha Brno
Prumperk 85/3, 621 00 Brno
V 6 Junák - středisko Brána Brno
Pellicova 213/6, 602 00 Brno
V 7 Junák - středisko Ignis Brno
Bašného 114/40, 623 00 Brno
V 8 Junák - český skaut, Kaprálův mlýn
č.p. 235, 664 02 Ochoz u Brna
V 9 Pionýr - Pionýrská skupina Zouvalka
Ječná 1225/26, 621 00 Brno
V 10 ČTU - T.K. Kompas Brno, p.s.
Uzbecká 554/2, 625 00 Brno
V 11 ATOM ČR, TOM 20211 HvězdaSeveru
Božetěchova 2502/2A, 612 00 Brno
V 12 POHODA BRNO - sdr. pro volný čas
Valouškova 582/10, 635 00 Brno
V 13 NA VĚTVI - přírodní škola, z.s.
Vinohrady 391/94, 639 00 Brno
V 14 Středisko Radost, z. s.
Mrkosova 2043/20, 615 00 Brno
V 15 YMCA Brno
Kounicova 944/3, 602 00 Brno
V 16 Sdružení Petrov, z.s.
Petrov 271/6, 602 00 Brno
V 17 Vzdělávací centrum Brunea - spolek
Pompova 590/5, 617 00 Brno
V 18 Orel jednota Brno - Husovice
Vranovská 1033/93, 614 00 Brno
V 19 Brněnská asociace futsalu, z.s.
Rybnická 60/75, 634 00 Brno
V 20 T- Group Dance Studio, z. s.
Luční 2555/32, 616 00 Brno
V 21 SH ČMS - Okres. sdr. hasičů Brno-m.
Zubatého 685/1, 614 00 Brno
V 22 SH ČMS - Sbor dob. hasičů Slatina
Tuřanka 1283/7, 627 00 Brno
V 23 Lipka - školské zařízení pro en. vzd.
Lipová 233/20, 602 00 Brno
V 24 Římskokatolická farnost u kostela
Lazaretní 9/1, 615 00 Brno

Žadatelé o dotaci v programu Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2022
IČO
62157388
49459872
60553707
62157515
62157477
75003252
05677807
22707816
44016247
67029370
75099420
27027741
08840814
60552921
26529319
48515221
27050858
65341350
26545071
08301026
65348311
70899631
44993447
64327418

bankovní spojení
číslo účtu
Fio banka, a.s.
230 121 6015/2010
Fio banka, a.s.
250 163 5249/2010
Fio banka, a.s.
230 010 1486/2010
Fio banka, a.s.
250 004 0569/2010
Fio banka, a.s.
250 040 1977/2010
Fio banka, a.s.
200 094 2144/2010
Fio banka, a.s.
290 115 4807/2010
Fio banka, a.s.
280 033 9482/2010
Fio banka, a.s.
280 196 4917/2010
Fio banka, a.s.
290 007 3386/2010
Equa bank a.s.
102 194 6967/6100
Fio banka, a.s.
270 032 0442/2010
Fio banka, a.s.
210 176 4041/2010
ČSOB, a.s.
109 750 286/0300
Raiffeisen bank, a.s.
138 474 0001/5500
Fio banka, a.s.
290 020 7399/2010
Fio banka, a.s.
260 103 3368/2010
ČSOB, a.s.
171 993 369/0300
ČSOB, a.s.
182 176 698/0300
Česká spořitelna, a.s.
569 365 2329/0800
MONETA Money Bank
1022 302 514/0600
ČSOB, a.s.
248 224 438/0300
Komerční banka, a.s.
19-518 661 0247/0100
Česká spořitelna, a.s.
134 162 4369/0800

statutární
zástupce
Pavel Kuba

MUDr. Kateřina
Juráková
Ing. Jakub
Smejkal
Mgr. Jan Závala
Ing. Jiří Libus
Lukáš Maňák
Martin Kyselák
Tomáš Kozel
Petr Coufal
Tomáš Čepera
Martin Krchák
Mgr. Tereza
Veselá
Ing. Veronika
Srbecká
Ing. Vít Kubíček
Michael Bedřich
Mgr. Roman
Kubín
PhDr. Jerusal.
Gago Martinez
Stanislav Kselík
Zdeněk Polák
Bc. Adam Košir
Ing. Martin
Elstner, Ph.D.
Vladimír Dočkal
Mgr. Hana
Korvasová
P. Mgr. Ing. Jiří
Rous

žádaná
% bod. návrh doúčel poskytnuté dotace
částka Kč nák. hod. tace v Kč
MMB/0126746/ Revitalizace klubovny
NE
40000 43
9
40000 nákup materiálu, doplnění vybavení
2022
střediska A je to! Brno
a instalace
MMB/0128349/ Vybavení nových
NE
100000 58
6
60000 nákup materiálu, doplnění vybavení
2022
kluboven nábytkem
a instalace
MMB/0128023/ Zkvalitnění zázemí
NE
96000 44
8
77000 nákup materiálu, doplnění vybavení
2022
Svojsíkova srubu
a instalace
MMB/0127085/ Velkoprostorový stan pro NE
95000 73
8
76000 nákup velkoprostorového stanu s
2022
táborový program
příslušenstvím
MMB/0124847/ Rozšíření využitelných
ANO
100000 43
8
80000 stavební práce, nákup stavebního
2022
prostor klubovny
materiálu, vybavení a instalace
MMB/0127562/ Nákup hangáru pro
NE
43560 100 9
40000 nákup hangáru s příslušenstvím
2022
skautské tábory
MMB/0126800/ Zdroj pitné vody Vápenná ANO
200000 77
4
80000 vrt a osazení studny, stavební práce,
2022
a úpravy ve Studenci
nákup materiálu a doplnění vybavení
MMB/0127161/ Rozšíření technického
ANO
120000 40
9
108000 stavební práce, nákup stavebního
2022
zázemí, úprava prostor
materiálu, vybavení a instalace
MMB/0126498/ Oprava Zouvalky
ANO
100000 65
5
50000 stavební práce, nákup stavebního
2022
materiálu, vybavení a instalace
MMB/0126498/ Bezpečné uložení vybaNE
73500 70
7
51000 nákup skladovacího lodního
2022
vení v lodním kontejneru
kontejneru a instalace
MMB/0095331/ Zkvalitnění zařízení a
NE
43000 64 10
43000 nákup stanů s příslušenstvím
2022
vybavení pro volný čas
MMB/0126784/ Oprava táborové
NE
59500 63
3
0
2022
základny a vybavení
MMB/0127993/ Zkvalitnění a renovace
NE
68800 80
1
0
2022
zázemí pro aktivity
MMB/0124398/ Náhrada dosloužilého
NE
110000 29
8
88000 nákup konvektomatu a instalace
2022
konvektomatu
MMB/0115927/ Oprava podlah tábor. zá- ANO
197500 48
5
99000 stavební práce, nákup stavebního
2022
kladny Veverská Bítýška
materiálu, vybavení a instalace
MMB/0127040/ Rekonstrukce sociálního ANO
200000 24
9
180000 stavební práce, nákup stavebního
2022
zařízení
materiálu, vybavení a instalace
MMB/0127383/ Rozšíření a zkvalitnění
ANO
108870 64
4
44000 stavební práce, nákup stavebního
2022
prostor ve vzděláv.centru
materiálu, vybavení a instalace
MMB/0096244/ Stínění interiéru Orla
NE
75696 90
8
61000 nákup materiálu, doplnění vybavení
2022
jednoty Brno - Husovice
a instalace
MMB/0125334/ Vybudování šatny pro
ANO
200000 63
7
140000 stavební práce, nákup stavebního
2022
mládež - BAF
materiálu, vybavení a instalace
MMB/0127350/ Step pro všechny –
NE
50000 60
9
45000 nákup materiálu, doplnění vybavení
2022
mobilní pódium
a instalace
MMB/0046349/ Zkvalitnění a zefektivnění NE
189000 95
4
76000 nákup skladovacího lodního
2022
požárního sportu mlad.
kontejneru, vybavení a instalace
MMB/0045807/ Zkvalitnění a zefektivnění ANO
186700 93
4
75000 stavební práce, nákup montované
2022
celoroční činnosti mlad.
garáže a instalace
MMB/0127564/ Rekonstrukce bleskoANO
148000 68
5
74000 stavební práce a rekonstrukce
2022
svodu-pracoviště Lipová
bleskosvodu
MMB/0128840/ Zajištění bezpečného
ANO
200000 55
7
140000 stavební práce, nákup stavebního
2022
přístupu do klubovny
materiálu, vybavení a instalace
číslo jednací

Celkem žadatelé o dotaci v programu Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2022

název projektu

stavba

2805126

1727000
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Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun
ORJ

§

pol.

ÚZ

Věcná náplň

ORG

Upr. rozpočet

Úprava

Rozpočet

k 1. 4. 2022

rozpočtu + -

po změně

5200

3421

6322

300799

Investiční transfery OŠML

2 000

-214

1 786

5200

3421

6359

300799

Investiční transfery OŠML

0

74

74

5200

3421

6323

300799

Investiční transfery OŠML

0

140

140
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Podmínky pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace
z rozpočtu města Brna
Poskytovatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO 44992785
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 111211222/0800
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou, na základě pověření primátorky
statutárního města Brna je podpisem smlouvy pověřen PhDr. Petr Hruška, MBA,
vedoucí Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna.
Příjemce: název, IČO, adresa sídla, bankovní spojení, číslo účtu, zastoupení dle tabulky Žadatelé
o dotaci v programu Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2022.
Název projektu, číslo jednací žádosti o dotaci, účel a výše poskytnuté dotace dle tabulky Žadatelé
o dotaci v programu Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2022. Dotace bude
poskytnuta do 3 měsíců od podepsání smlouvy příjemcem.
Podmínky poskytnutí dotace
1. Poskytování dotací upravují Dotační pravidla schválená Zastupitelstvem města Brna na
zasedání Z8/33 dne 9. listopadu 2021.
2. Příjemce je povinen ve svém účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění, odděleně evidovat a sledovat přijetí a použití poskytnuté dotace ke
stanovenému účelu. Originály prvotních dokladů, které budou přiloženy k finančnímu
vypořádání, musí být viditelně a trvale označeny textem o úhradě a výši úhrady z dotace
z rozpočtu města Brna, včetně čísla dotační smlouvy.
3. Příjemce je povinen nejpozději do 25. ledna 2023 předložit finanční vypořádání dotace na
předepsaném formuláři a za tím účelem doložit poskytovateli doklady prokazující využití dotace
v souladu s uzavřenou smlouvou. Jedná se zejména o kopie účetních dokladů, tj. účtenek,
výdajových a příjmových dokladů, faktur, smluv a bankovních výpisů prokazujících provedení
úhrady vykazovaných výdajů. Uznatelné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od
1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Dotaci nelze finančně vypořádat formou zápočtu, ale
pouze úhradou nákladů. Příjemce garantuje, že předložené účetní doklady ve výši poskytnuté
dotace nebyly a nebudou duplicitně použity ve finančním vypořádání jiné poskytnuté dotace.
4. Příjemce je povinen provozovat zařízení či vybavení minimálně po dobu 10 let od data
poskytnutí dotace. Tato povinnost přechází i na eventuálního nástupce. Zcizení (úplatné
i bezúplatné) majetku pořízeného z dotace bude vždy považováno za porušení podmínek této
smlouvy, za které se ukládá odvod ve výši poskytnuté dotace.
5. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli změny v předloženém projektu (termín
akce, místo konání apod.) a oznámit změny údajů uvedených v předložené žádosti, přílohách
a čestném prohlášení, zejména svůj případný zánik, transformaci či sloučení, změnu názvu,
sídla, statutárního zástupce, bankovního spojení apod., a to do 15 pracovních dnů ode dne
zjištění této skutečnosti.
6. Příjemce je povinen v případě zániku, transformace nebo sloučení nejpozději do 30 dnů od této
skutečnosti předložit finanční vypořádání a vrátit nepoužitou část dotace na účet poskytovatele.
7. Příjemce je povinen písemně sdělit poskytovateli, že účel, na který byla dotace poskytnuta,
nebude realizován, a to nejpozději do 30 dnů od zjištění této skutečnosti. Nejpozději k tomuto
termínu je příjemce povinen nepoužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele.
8. Příjemce je povinen vrátit dotaci nebo její část použitou neoprávněně nebo použitou v rozporu
s účelem stanoveným ve smlouvě, a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení.
9. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci či její část, která nebyla finančně vypořádána
v řádném termínu dle smlouvy ani v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem, a to do
30 dnů od doručení výzvy k vrácení.
10. Finanční prostředky se vracejí na účet poskytovatele, a to takto:
a) v roce, kdy byla dotace vyplacena, se vracejí na stejný účet č. 111211222/0800 jako byla
dotace vyplacena, pod stejným variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy,
b) po 1. lednu následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vracejí na účet
č. 111350222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy,
c) po 1. březnu následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vracejí na účet
č. 111158222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy.
11. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli věcnou kontrolu účetnictví, aby mohl prověřit veškeré
příjmy a výdaje příjemce související s projektem.
12. Příjemce je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli provést kontrolu dotované aktivity a účelnost
využití poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění, a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.
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13. Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění nesrovnalostí požadovat vysvětlení a doplnění
příslušných dokladů.
14. 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 povinen použít dotaci k přímým platbám v hotovosti nebo z účtu, na který byla
dotace poskytnuta, dle účelu smlouvy, vyjma nákladů hrazených zastřešujícími organizacemi.
15. Příjemce je povinen uvádět na propagačních materiálech (plakátech, bulletinech, internetových
stránkách aj.) informaci o finanční podpoře města Brna nebo logo či znak města Brna. Při
použití loga nebo znaku města Brna je třeba postupovat v souladu s aktuálním zněním „Statutu
pro užívání znaku, vlajky a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí“. Pokud bude
příjemce umisťovat na viditelná místa loga partnerů a sponzorů, musí zde umístit také logo
města Brna. Použití loga musí být v souladu s „Manuálem jednotného vizuálního stylu
statutárního města Brna“. Použití loga je povoleno uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
a není nutné žádat o udělení souhlasu s výtvarným návrhem umístění loga. V případě užití
znaku města Brna podá příjemce písemnou žádost spolu s výtvarným návrhem na Odbor
vnitřních věcí MMB. Výše uvedený Statut a Manuál lze stáhnout na www.brno.cz/logo.
16. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků příjemcem
včetně porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně ve
smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, za které se ukládá odvod ve výši poskytnuté dotace.
17. Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy se považují následující
porušení a nepravdivá prohlášení, za které se ukládá nižší odvod:
a) za nepravdivé údaje v čestných prohlášeních uvedených v „Žádosti o dotaci z rozpočtu
města Brna“ činí odvod 0,5 % z poskytnuté dotace,
b) za finanční vypořádání podané po termínu dle bodu 3 této smlouvy, nejpozději v náhradním
termínu stanoveném poskytovatelem, činí odvod 0,5 % z poskytnuté dotace,
c) za porušení povinnosti uvedené v bodě 2, 5 a 15 této smlouvy činí odvod 0,5 %
z poskytnuté dotace.
18. Příjemce dotace souhlasí se jmenovitým zveřejněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smlouvu
ke zveřejnění zašle poskytovatel.
19. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (zejména § 9
odstavec 2 citovaného zákona).
20. Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních
prostředků ve smyslu čl. 107 a následujících Smlouvy o fungování Evropské unie 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.
21. Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti ochrany osobních údajů
zejména ve smyslu splnění informační povinnosti dle čl. 13 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 (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
22. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 167 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, že příjemce i poskytovatel může podat písemný návrh na zrušení
veřejnoprávní smlouvy i bez udání důvodů. Součástí návrhu musí být vzájemné vypořádání
práv a závazků.
23. Poskytovatel má právo v případě závažných nedostatků zjištěných průběžnou veřejnosprávní
kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace.
24. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem a stejně se postupuje i při
výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy.
25. Smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou se souhlasem obou stran.
26. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech a příjemce i poskytovatel obdrží jeden výtisk.
27. Veškerá práva a povinnosti vyplývající pro statutární město Brno z této smlouvy budou
vykonávány prostřednictvím Odboru školství a mládeže MMB.
28. Smlouva o poskytnutí dotace ve výši do 50 tis. Kč nabývá účinnosti dnem podpisu oběma
stranami. Smlouva o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč nabývá účinnosti dnem zveřejnění
smlouvy v registru smluv.
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