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

68. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové
kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Brna.
Anotace
Žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemců dotace pro rok 2021, které byly
poskytnuty na základě účelových neinvestičních jednoletých a dvouletých smluv o poskytnutí dotace z
rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna.
2. schvaluje

prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna subjektům a ve výši
dle tabulky, která tvoří přílohu č….tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na R8/217. schůzi konané dne 4. 5. 2022 a doporučila ke
schválení. Schváleno jednomyslně 9 členy. Materiál bude projednán na Finančním výboru ZMB dne
11. 5. 2022.
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Důvodová zpráva
Na Odbor kultury MMB byly v období od 9. 3. 2021 do 14. 4. 2021 doručeny tři žádosti o prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací v oblasti kultury poskytnutých na základě
jednoletých a dvouletých smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města
Brna. Všichni příjemci dotace žádají o odpuštění odvodu v plném rozsahu.
Příjemcům byla poskytnuta dotace na základě smlouvy na úhradu uznatelných nákladů příjemce
spojených s realizací projektů nebo činností v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, při dodržení zásad
hospodárnosti, účelnosti a efektivně vynaložených prostředků.
Dle čl. IV. odst. 3. smlouvy byli příjemci povinni nejpozději do 31. 1. 2022 předložit poskytovateli celkové
vyúčtování uznatelných nákladů a výnosů projektu nebo činnosti včetně formuláře „vyúčtování
neinvestiční dotace v oblasti kultury projekt/činnost rok 2021“, kde byla vyčíslena skutečná výše
celkových uznatelných nákladů projektu nebo činnosti za rok 2021 spolu se závěrečnou zprávou, která
popisuje a hodnotí daný projekt, popřípadě činnost žadatele v roce 2021.
Příjemci se zavázali v případě změny projektu nebo činnosti oproti údajům uvedeným v žádosti o dotaci
včetně jejich příloh vyžádat u poskytovatele dotace písemný souhlas s takovou změnou. Změna může
být méně závažná či závažná, míru závažnosti změny projektu nebo činnosti je oprávněn posoudit
a určit Odbor kultury MMB.
U všech tří příjemců dotace: MgA. Jiří Honzírek, IČO: 08570159, Merhautova 431/8, 613 00, Brno Zábrdovice; Liga vozíčkářů, z. ú., IČO: 00499412, Bzenecká 4226/23, Židenice, 628 00 Brno; Divadlo
Feste, zapsaný spolek, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1938/23, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 22856994,
došlo ke změně projektu/činnosti a nepožádali o souhlas s takovou změnou. Příjemci tím porušil
povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty.
Jedná se o porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z tohoto důvodu byl příjemcům vyměřen platebním
výměrem za porušení rozpočtové kázně.
Žádost spolku MgA. Jiřího Honzírka
Zastupitelstvo statutárního města Brna schválilo na zasedání Z8/24 konaném dne 16. 2. 2021 poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 80 000 Kč na úhradu
neinvestičních nákladů spojených s projektem: „Deep forest Brno – Deep forest Berlín“ v roce 2021.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna na roky 2020 byla mezi statutárním
městem Brnem, jako poskytovatelem dotace a MgA. Jiřím Honzírkem, z.s., jako příjemcem dotace
podepsána dne 14. 5. 2021 pod evidenčním číslem 73 21 09 0428 (smlouva).
Dle závěrečné zprávy a formuláře „vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti kultury - projekt 2021“ došlo
ke změně názvu projektu způsobená změnou obsahu projektu a dále snížení celkových způsobilých
nákladů projektu o více než 40 % oproti nákladům předpokládaným.
Čl. V. odst. 10. smlouvy upravuje míru závažnosti změny projektu a stanovuje oprávnění k udělení
písemného souhlasu ze strany poskytovatele, přičemž stanoví v písm. b), že za závažnou změnu
projektu se považuje taková změna, která má zásadní dopad na účel poskytnuté dotace (např. změna
názvu projektu způsobená změnou obsahu projektu a snížení celkových způsobilých nákladů projektu
o více než 40 % oproti nákladům předpokládaným).
Příjemcem došlo k závažné změně projektu dle čl. V. odst. 10. písm. b) smlouvy, jelikož byl změněn
obsah projektu, avšak dle čl. V. odst. 10. smlouvy nepožádal o souhlas s takovou změnou. Příjemce
tím porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky
poskytnuty. Jedná se o porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Z výše uvedených důvodů byl příjemci v souladu se smlouvou a zákonem udělen odvod v plné výši
dotace, tedy ve výši 80 000 Kč platebním výměrem č. 1/2022/OK MMB. Příjemce dne 9. 3. 2022 podal
žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši s tímto odůvodněním:
 Celá čas přípravy projektu by poznamená pandemií COVID-19, kdy nebylo možné se setkávat
s německými partnery projektu. Kooperace a vysvětlování plánů a záměrů projektu bylo možné
jen online, což výrazně snižovalo situaci.
 Došlo k nesouladu s německou stranou, která těžiště projektu chtěla přesunout do Německa,
kde pořádala tematický festival. Přičemž záměr realizovat projekt ze strany žadatele, byl
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s těžištěm v České republice i vzhledem k odpovědnosti za finanční prostředky poskytnuté ze
strany města.
 Žadatel byl poznamenán i těžkou životní situací, kdy kvůli závažné nemoci odešla na léčení
partnerka žadatele, který tak musel převzít starosti o domácnost, malé dítě a podobně.
 Žadatel se rozhodl vzhledem k potenciálu a důležitosti projektu, tento projekt zachovat a
realizovat v rozsahu, ve kterém bylo možno projekt realizovat, aby nebyl tento potenciál
promarněn a projekt mohl pokračovat i v dalších letech a mohl se rozvinout do plánované
podoby. Peníze poskytnuté jako dotace byly použity účelně jako základ projektu, na který
žadatel hodlá navázat a který by mohl mít potenciál naplnit původní cíle projektu.
 Bohužel kvůli pochybení a nedošlo k žádosti o změnu projektu, jelikož žadatel byl zavalen jinými
povinnosti a starostmi a žádost opomněl k projednání doručit.
 Součástí žádosti je i dopis Mgr. Marcely Strakové, programové ředitelky kandidatury EHMK
2028, která popisuje možné zapojení projektu v rámci kandidatury na Evropské hlavní město
kultury 2028.
Příjemce dotace MgA. Jiří Honzírek v předešlých třech letech dotaci od města Brna nečerpal.
Žádost ústavu Liga vozíčkářů, z. ú.
Zastupitelstvo statutárního města Brna schválilo na zasedání Z8/24 konaném dne 16. 2. 2021 poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 170 000 Kč na úhradu
neinvestičních nákladů spojených s celoroční kulturní a uměleckou činností příjemce: Bezbariérové
divadlo Barka – otevřený kulturní prostor v roce 2021. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Brna na rok 2021 byla mezi statutárním městem Brnem, jako poskytovatelem dotace
a Zdeňkem Škaroupkou jako ředitelem Ligy vozíčkářů, z. ú., jako příjemcem dotace podepsána dne
24. 2. 2020 pod evidenčním číslem 73 21 09 0426 (smlouva).
Dle závěrečné zprávy činnosti nastala změna obsahu činnosti, kdy byl oproti údajům uvedených
v žádosti o dotaci krácen dramaturgický plán nad 30 % oproti údajům uvedeným v žádosti o dotaci.
Čl. V. odst. 10. smlouvy upravuje míru závažnosti změny projektu a stanovuje oprávnění k udělení
písemného souhlasu ze strany poskytovatele, přičemž stanoví v písm. b), že za závažnou změnu
projektu se považuje taková změna, která má zásadní dopad na účel poskytnuté dotace (např. krácení
dramaturgického plánu nad 30 % oproti skutečnostem uvedeným v žádosti).
Příjemcem došlo k závažné změně projektu dle čl. V. odst. 10. písm. b) smlouvy, jelikož se změnil obsah
realizované činnosti, avšak dle čl. V. odst. 9. smlouvy nepožádal o souhlas s takovou změnou. Příjemce
tím porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky
poskytnuty. Jedná se o porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Z výše uvedených důvodů byl příjemci v souladu se smlouvou a zákonem udělen odvod v plné výši
dotace, tedy ve výši 170 000 Kč platebním výměrem č. 2/2022/OK MMB. Příjemce dne 30. 3. 2022
podal žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši s tímto odůvodněním:
 Vzniklý nesoulad mezi činností plánovanou a skutečným obsahem byl způsoben pandemií a
restrikcemi, kdy nebylo možné mít otevřené divadlo celý rok.
 Proč došlo k administrativnímu pochybení, není zcela jasné z důvodu, že odpovědná projektová
manažerka podala výpověď a v divadle již nepůsobí.
 Prostředky poskytnuté jako dotace od města Brna byly všechny efektivně využity k fungovaní
divadla a přežití ústavu v době pandemie, kdy sice nemohly naplno soubory fungovat, ale tím
nezmizely náklady spojené s celoročním provozem jako energie, mzdy, nájem, sítě a jiné.
 V době zavřených divadel se ústav snažil alespoň motivovat soubory k jiným aktivitám, aby
mohly po nucené přestávce lépe navázat na svou činnost. Například nad rámec žádosti byl
pořádán příměstský tábor pro zdravé i hendikepované děti se zapojením členů integrovaných
souborů.
 Krom archivačních prací, oprav, údržby a podobných činností se spolek věnoval také
fundraisingu, aby nahradil dvě třetiny rozpočtu, které ústav dokázal v uplynulých letech získat
svou činností.
 Divadlo Barka patří mezi významné projekty zabývající se integrací hendikepovaných, přičemž
zapojují i dětské kolektivy a podporuje inkluzi. V normálních dobách dokáže divadlo obstarat
dvě třetiny rozpočtu vlastnímu silami, aby zajistila místo pro své hendikepované kolegy.
Prominutí odvodu by výrazně přispělo k fungovaní divadla v příštích letech a možnosti dále
podporovat integrované, alternativní a benefiční projekty, a dále zachovat potřebné zázemí,
které by divadlo nacházelo jen těžko.
Příjemce dotace Liga vozíčkářů, z. ú. v předešlých třech letech čerpal dotaci, přičemž nedošlo
k porušení rozpočtové kázně.
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Žádost spolku Divadlo Feste, zapsaný spolek
Zastupitelstvo statutárního města Brna schválilo na zasedání Z8/24 konaném dne 16. 2. 2021 poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 316 000 Kč na úhradu
neinvestičních nákladů spojených s celoroční kulturní a uměleckou činností příjemce: Divadlo Feste,
2021 – 2022 v roce 2021. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021
byla mezi statutárním městem Brnem, jako poskytovatelem dotace a Kristýnou Břečkovou,
místopředsedkyní Divadla Feste, zapsaného spolku, jako příjemcem dotace podepsána dne 2. 3. 2021
pod evidenčním číslem 73 21 09 0685 (smlouva).
Dle závěrečné zprávy a formuláře „vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti kultury - činnost 2021“ došlo
ke krácení dramaturgického plánu o více jak 30 % oproti skutečnostem uvedeným v žádosti o dotaci a
dále ke snížení celkových způsobilých nákladů činnosti o více než 20 % a max. 40 % oproti nákladům
předpokládaným.
Čl. V. odst. 10. smlouvy upravuje míru závažnosti změny projektu a stanovuje oprávnění k udělení
písemného souhlasu ze strany poskytovatele, přičemž stanoví v písm. a), že za méně závažnou změnu
činnosti se považuje např. snížení celkových skutečných způsobilých nákladů činnosti o více jak 20 %
a max. 40 % oproti nákladům předpokládaným, dále v písm. b), že za závažnou změnu projektu se
považuje taková změna, která má zásadní dopad na účel poskytnuté dotace (např. krácení
dramaturgického plánu o více jak 30 % oproti skutečnostem uvedeným v žádosti o dotaci).
Příjemcem došlo k méně závažné změně projektu dle čl. V. odst. 10. písm. a) smlouvy a závažné změně
projektu dle čl. V. odst. 10. písm. b) smlouvy, jelikož se změnil obsah realizované činnosti, avšak dle čl.
V. odst. 9. smlouvy nepožádal o souhlas s takovou změnou. Příjemce tím porušil povinnost stanovenou
smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty. Jedná se o porušení
rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Z výše uvedených důvodů byl příjemci v souladu se smlouvou a zákonem udělen odvod v plné výši
dotace, tedy ve výši 316 000 Kč platebním výměrem č. 3/2022/OK MMB. Příjemce dne 14. 4. 2022
podal žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši s tímto odůvodněním:
 Rok 2021 byl pro Divadlo Feste extrémně náročným z důvodu stěhování. Divadlo muselo
opustit využívané prostory kvůli nenadálému neprodloužení smlouvy a divadlo muselo opustit
prostory Industry, kde působilo čtyři roky. Krom běžného provozu bylo divadlo nuceno se
adaptovat a zabydlovat v nových prostorech.
 Závažnou komplikací bylo vážné život ohrožující onemocnění místopředsedkyně spolku a
koordinátorky projektu – Kristýny Břečkové. Vzhledem k rychlosti v jakém musela agenda přejít
na jiné pracovníky se vyskytly nesrovnalosti a nedorozumění, které zapříčinily nedodržení všech
povinností smlouvy.
 Dále měly vliv i mimořádná opatření spjatá s pandemií COVID-19 přičemž se spolek snažil
dosáhnout všem svým závazkům. Divadlo se snažilo plnohodnotně fungovat a dostát svým
závazkům, přičemž k tou využívalo také online prostor. Podřilo se dodržet plán a vydat tři
premiéry, avšak se nezdařilo dostát počtu repríz, které byly naplánovány.
 Reprízy budou zařazeny do dramaturgie roku 2022, takže brněnský divák nebude nijak
ochuzen.
 Za vzniklou situaci se předseda spolku omlouvá a věří, že se nebude opakovat. Vrácení dotace
v plné výši by bylo pro Divadlo Feste likvidační.
Příjemce Divadlo Feste v uplynulých třech letech čerpal dotaci, přičemž při čerpání dotace v roce 2018
došlo k porušení rozpočtové kázně, kdy byl udělen odvod v plné výši dotace, za změnu obsahu projektu,
bez souhlasu poskytovatele.
Plné znění žádostí a jejich odůvodnění jsou zařazeny jako přílohy tohoto materiálu.
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Materiál byl předložen Radě města Brna na jejím R8/217 zasedání dne 4. května 2022. Rada města
Brna hlasovala o variantě A, přičemž výše odpuštění odvodu, byla navržena komisí kulturní RMB,
usnesení bylo přijato
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).
Rada města Brna
1. bere na vědomí
žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna.
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Brna
schválit prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna subjektům a ve výši dle tabulky

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 9 členy.
.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

nepř.

pro

Materiál byl předložen Komisi kulturní RMB na jejím R8/KK/41 zasedaní dne 25. 4. 2022:
Komise kulturní RMB hlasovala o obou variantách, přičemž v tabulce č. 1 navrhla výši prominutí,
jednotlivých odvodů. Přijato bylo usnesení Varianta A.

Pro

----------

Pro

Pro

Mgr. Lucie
Pokorná

Zdržela

PhDr. Alžběta
Vlčková

Zdržela

Roman
Freimuth

Ing. Eva
Svobodová

Pro

Petr Šafařík

Bc. Marie
Paděrová

Pro

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Oldřich
Gardáš

----------

Mgr. Miriam
Kolářová

Pro

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková,
Ph.D.

Komise kulturní RMB
doporučuje Radě města Brna
1.
vzít na vědomí
žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna.
2.
Varianta A
doporučit Zastupitelstvu města Brna
schválit
prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Brna subjektům a ve výši dle tabulky č. 1.
Hlasování: přítomno 8 členů – 6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení bylo přijato.

----------
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Doplnění částky k prominutí - tabulka č. 1
žadatel

částka
částka
činnost/projekt
č. smlouvy odvodu
prominutí
"Deep Forest Brno
80 000,00
75 000,00
- Deep Forest
Kč
Kč
08570159 projekt
7321090428
Berlin"
Bebariérové
divadlo Barka celoroční otevřený kulturní
170 000,00 160 000,00
prostor
Kč
Kč
00499412 činnost
7321090426
ičo

MgA. Jiří
1 Honzírek
Liga Vozíčkářů
2 z.ú.

Divadlo Feste,
celoroční Divadlo Feste,
2021 - 2022
3 zapsaný spolek 22856994 činnost

7321090685

316 000,00
Kč

300 000,00
Kč

Zdržel

----------

----------

Zdržela

Mgr. Lucie
Pokorná

Pro

PhDr. Alžběta
Vlčková

Pro

Roman
Freimuth

Ing. Eva
Svobodová

Zdržel

Petr Šafařík

Bc. Marie
Paděrová

Zdržela

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Oldřich
Gardáš

----------

Mgr. Miriam
Kolářová

Zdržela

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková,
Ph.D.

3.
Varianta B
doporučit Zastupitelstvu města Brna
neschválit
prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Brna subjektům a ve výši dle tabulky č. 1.
Hlasování: přítomno 7 členů – 2 pro, 0 proti, 5 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení nebylo přijato.

----------
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Příl:

V Brně dne 13. dubna 2022

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Já, níže podepsaný MgA. Jiří Honzírek, jako statutární zástupce Divadla Feste, z.s., IČ:
22856994, se sídlem: Třída Kpt. Jaroše 23, 602 00 Brno, žádám o prominutí odvodu za
porušení rozpočtové kázně v souvislosti s projektem „Činnost Divadla Feste v roce 2021),
číslo smlouvy 73 21 09 0685, kód smlouvy 3/2 D, a to v plné výši (tj. 316 000,- Kč).
Odůvodnění:
Nejdřív bych rád zdůraznil, že si závažnost situace plně uvědomuji, ale situace nebyla
způsobena záměrně či z nedbalosti. Každopádně mně vzniklá situace moc mrzí.
Rok 2021 byl totiž pro Divadlo Feste extrémně náročným rokem. A to nejen kvůli pandemii,
ale i z důvodu náhlého stěhování. Kvůli nenadálému neprodloužení smlouvy jsme museli
opustit prostory Industry na Masné 9 (kde jsme 4 roky působili) a přesunout se do areálu
Nové Zbrojovky. Kromě “běžného provozu" jsme tedy byli nucení zabydlovat se v prostoru
novém, který jsme k naší činnosti museli zcela přizpůsobit a adaptovat.
Závažnou komplikací bylo pro chod divadla náhlé a velmi závažné (život ohrožující)
onemocnění (také následná léčba a hospitalizace) místopředsedkyně spolku a koordinátorky
produkce DF - Kristýny Břečkové. Vzhledem k rychlosti, s jakou musela být její agenda
předána, mohlo vzniknout (a dnes si uvědomuji, že i vzniklo) několik komunikačních
nesrovnalostí. Chápu, že to divadlo nikterak neomlouvá, ale doufám, že by bylo možné dívat
se na věc s větším pochopením, když si člověk uvědomí, že tak důležitý člen týmu (s tak
obrovskou mírou odpovědnosti) je nucen odejít v podstatě ze dne na den. Snažili jsme se na
situaci reagovat co nejlépe, ale nejspíš se nám nepodařilo zapojit se plnohodnotně do všech
nastavených procesů. S tím určitě souvisí i schopnost komunikovat dění a změny v činnosti.
Dále měli na chod Divadla Feste vliv mimořádná opatření a nařízení související s pandemií
onemocnění covid. Snažili jsme se ale dostát závazkům a fungovat, premiérova aspoň
prostřednictví sítí v online prostoru. Snažili jsme se zkoušet, tvořit a pracovat dál, i když naše
veřejné produkce byly výrazně omezeny. | tak se nám ale podařilo dodržet plán a realizovali
jsme všechny tři plánované premiéry, pouze v omezeném počtu veřejných repríz. Dotace ale
byta použita na vzník výše uvedených inscenací, které jsou součástí repertoáru Divadla Feste
i v roce 2022. Brněnská veřejnost o ně tudíž nebude nijak ochuzená.
Za vzniklou situaci se moc omlouváme, a věříme, že už se nebude opakovat. Uděláme pro to
vše. Vrácení dotace v plné výši by pro nás bylo zcela likvidační.
Děkuji.
S pozdravem

M8A. Jiří Honzírek

Divadlo Feste, z.s.

Třída Kapitána Jaroše
23, Brno 602 00

IČO: 22856994

Www.divadlofeste.cz

infoAdivadlofeste.cz
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601 67 Brno

Věc: © Žádost o prominutí povinnosti odvodu v plné výši z důvodů hodných zvláštního zřetele

Platební výměr č. 02/2022/0K MMB na odvod za porušení rozpočtové kázně

ČJ.: © MMB/0180420/2022
Odvod za porušení rozpočtové kázně vyplývá z platebního výměru č. 02/2022/OK MMB ze
dne 23. 3.2022.

K porušení rozpočtové kázně došlo konkrétně tím, že naše organizace nepožádala o změnu
projektu - krácení dramaturgického plánu z důvodů vládních opatření navazujících na vývoj
epidemie Covid 19.

Dle ust. $ 22 ost. 14 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
žádáme tímto zdvořile o prominutí povinnosti odvodu v plné výši 170.000 Kč,
což je celá roční dotace na rok 2021 poskytnutá Městem Brnem na provoz Divadla BARKA
Vzniklý nesoulad mezi obsahem činnosti v žádosti o dotaci a skutečným obsahem byl způsobený

pandemíí a restrikcemi, kdy nám po většinu roku nebylo umožněné otevřít divadlo veřejnosti a naše
integrované soubory (soubory ve kterých tvoří amatérští umělci s hendikepem společně se zdravými
amatéry v oblasti současného tance i činohry) nemohli část roku zkoušet.

Omlouváme se za administrativní chybu naší organizace, k níž z naší strany došlo. Odpovědná

projektová manažerka už na Lize vozíčkářů nepůsobí, dala výpověď, nemáme tedy ani informace o
tom, proč k chybě došlo.

Dovolte nám jen stručně okomentovat situaci loňského roku, která postihla téměř všechny oblasti
lidské činnosti. Peníze z dotace na provoz, která nám byla laskavě poskytnuta z rozpočtu Města Brna,
jsme využili tak, abychom udrželi prostor Divadla BARKA v provozu i v době, kdy jej nebylo možné
otevřít veřejnosti — a po mnoho týdnů ani souborům, které fungují v režimu volnočasových aktivit.
K nezbytným provozním nákladům (energie, nájem, sítě, mzdy atd.), které se úderem pandemie
nezastavily, je nutné připočíst i zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pro něž by byl výpadek
v příjmu i v pravidelné aktivitě ohrožením zdravotním, socializačním i existenčním.
V době zavřených divadel jsme se zároveň snažili motivovat soubory k aktivitám, aby mohly co
nejplynuleji navázat a nepříjemnou přestávku v činnosti co nejlépe kompenzovat. Uspořádali jsme

nad rámec původní žádosti pro rok 2021 i příměstský divadelní tábor, do něhož jsme zapojili jak děti
hendikepované i zdravé, tak i členy integrovaných souborů. Také přípravy na říjnový festival
integrované tvorby FEST IN udržovaly soubory v době jarních restrikcí v aktivitě, stejně tak i
crowdfundingová kampaň na podporu BARKY, se kterou soubory přišly.
Kromě dalších archivačních prací, oprav a údržby prostoru, fundusu, techniky, jsme se věnovali právě
fundraisingu, abychom dokázali nahradit dvě třetiny z rozpočtu, které jsme v minulosti dokázali získat

vlastní činností. Díky dárcům a podporovatelům, mezi něž se významným podílem řadíi Město Brno
(dar nad rámec dotace), jsme toto dokázali.
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uka Čecha 35a, Brno - Královo Pole
Divadlo BARKA, otevřený kulturní prostor Ligy vozíčkářů, Svatopl

patří mezi významné projekty, které
Divadlo BARKA, otevřený kulturní prostor Ligy vozíčkářů, tedy
kulturní aktivity, zapojují okrajová
pracují se znevýhodněnými skupinami, podporují nekomerční
inkluze (především dopolední
témata i soubory, pracují s dětskými kolektivy a podporují proces
aktivit přikládáme pro srovnání statistiku
integrační představení). Pro základní přehled dopadu našich
za poslední roky.

ních dobách“ dvě třetiny
BARKA však navíc projevuje ojedinělou schopnost obstarat v „normál
stabilní fungování a jsou pro nás
rozpočtu vlastní aktivitou. Ovšem právě dotace nám umožňují
je sice hlediště pro diváky otevřené,
jedinou jistotou, obzvlášťv těchto posledních 8 měsících, kdy
ruší. Navíc kvůli obavám z nákazy
ale některé z nasmlouvaných projektů se ze zdravotních důvodů
byla pro nás dotace především
výrazně klesl počet diváků a jen pomalu se do divadel vrací. Proto
é výdaje a udržet pracovní místa pro
v loňském roce podporou, která nám pomohla zaplatit nezbytn
zdravotně (tělesně i duševně) hendikepované kolegy.
ího výměru v plné výši.
Budeme velmi vděční za prominutí povinnosti odvodu platebn

ským souborům a školám všech
I nadále bychom rádi poskytovali zázemí integrovaným, amatér
by jinde v Brně potřebné zázemí
stupňů, uměleckým, alternativním či benefičním projektům, které
:
nacházely jen těžko.

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

V Brně 29. 3. 2022

LIGA VOZÍČKÁŘŮ, z. ú,
(o Gligavozic.cz | uca vozíčkáku

Zdeněk Škaroupka
ředitel Ligy vozíčkářů
statutární zástupce

Ing. Zdeňka Vlachovská
ředitelka Divadla BARKA,
otevřeného kulturního prostoru Ligy vozíčkářů

Žadatel:

Liga vozíčkářů, z. ú.
Bzenecká 4226/23
628 00 Brno

IČ; 00499412
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Příloha žádosti:

Pro základní přehled dopadu našich aktivit přikládáme statistiku Divadla BARKA za poslední.roky:
2019

1 310 hodin zkoušek souborů
115 představení z toho 22 premiér
11 566 diváků — návštěvnost
8 festivalů a přehlídek
Divadlo BARKA poskytlo prostor pro 80 unikátních souborů uskupení, organizací a jednotlivců, z toho
25 souborů v rámci přehlídek a festivalů
2020
1 293 hodin zkoušek souborů (zkoušelo se téměř celé léto v naději na uměním nabitý podzim)
54 představení z toho 4 premiéry
3 387 diváků — návštěvnost
1 festival

Divadlo BARKA poskytlo prostor pro 40 unikátních souborů uskupení, organizací a jednotlivců, z toho
6 souborů v rámci přehlídek a festivalů
2021

745 hodin zkoušek souborů
51 představení z toho 4 premiéry
16 integrovaných představení

3601 diváků — návštěvnost
1 festival
Divadlo BARKA poskytlo prostor pro 20 unikátních souborů uskupení, organizací a jednotlivců, z toho
5 souborů v rámci přehlídek a festivalů
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Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Já, níže podepsaný MgA. Jiří Honzírek, IČ: 08570159, sídlo Merhautova 431/8, 613 00 Brno,
žádám o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s projektem „Climate
Stations (Deep Forest Brno - Deep Forest Berlin), číslo smlouvy 7321090428, kód smlouvy

19/D, a to v plné výši (tj. 80 000 Kč).

Odůvodnění:
Celý čas přípravy společných česko-německých prací postihl Covid. Nebylo vůbec možné se
osobně vidět, nejen se vidět tady v Brně mezi námi z české strany, ale německá strana vůbec
nechtěla přijet a my jsme do Německa nemohli. Ta situace byla složitá, pořád jsme se viděli
jen online a zvyšoval se počet momentů, které jsme si museli déle vysvětlovat. Těžko se
navazovala empatie, tedy věc, která dosti stojí na mimoslovní komunikaci, na řeči těla.
Německá strana se stále více klonila k realizaci, která bude mít těžiště v Německu, neboť
německá strana organizovala tematický festival. My jsme naopak chtěli hlavní, první událost
udělat v Brně. Měli jsme stále více nedorozumění, kterým bylo třeba věnovat stále více času.
A to pouze online, čímž se ta nedorozumění ještě prohlubovala. Cítil jsem obrovskou
odpovědnost nejen za tematickou realizaci projektu, ale také proto, že jsem měl v jednu

chvíli na bankovním účtu skoro 200.000 na realizaci. Byl jsem velmi ostražitý a všechno jsem
několikrát konzultoval s více lidmi. Nechtěl jsem jít do rizika a kývnout na něco málo
promyšleného,

nechtěl jsem

posílat a utrácet peníze bez vnitřního přesvědčení, že je vše v

pořádku tak, jak jsme si na začátku vytknuli.

A pak na jaře 2021 odešla moje přítelkyně ze společné domácnosti, a navíc jí byla
diagnostikována rakovina prsu. Musel jsem na několik týdnů převzít kompletní péči o naše

malé dítě a podobně. Výsledkem byla moje menší odolnost a schopnost vracet německého

partnera k jádru projektu, přičemž německý partner stále více utíkal z původních východisek.
Musel jsem se rozhodnout: buď položím celý projekt, vrátím všechny finance a nic

nevznikne. Anebo se pokusím udržet myšlenku a elementární záměr projektu, protože v něm

vidím velký smysl. Musím se přiznat, že jsem opravdu vážně zvažoval ukončení všech aktivit a
navrácení všech prostředků. S kýmkoli jsem ovšem konzultoval ideu a svoje problémy s

projektem, dostalo se mi podpory a energie, abych šel dál a pokusil se realizovat původní
záměr v maximálně možné variantě. Prosím, věřte mi, že jsem byl v obrovských vnitřních
problémech, ale nechtěl jsem se vzdát. Ta myšlenka projektu je velmi dobrá, myslím si. A

uvědomuji si, že jsem překročil hranice stanovené smlouvou s MMB, ale nedokázal jsem se
myšlenky na vznik projektu zbavit.
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Obdržel

jsem

i mail z MMB,

že mám

hlásit změny

projektů,

a já jsem

byl tak zavalen

povinnostmi, že jsem zkrátka nereagoval. Nemám k tomu bohužel pro mě co dodat, věděl
jsem o tom, že musím hlásit změnu projektu, ale neudělal jsem to. Je mi to moc líto, šlo mi

jen o realizaci projektu, peníze jsem nepoužil pro sebe, nechtěl jsem jakkoli švindlovat.
Peníze z MMB a Nadace Veronica mi umožnily udělat onen „základ“ projektu, na který bych
moc rád navázal, což mi zřejmě bude umožněno (viz Příloha 1). Jsme tedy připraven vytvořit
kromě

audio

razantnímu

nahrávek

také

snížení rozpočtu

„augmentovanou

nemohl.

realitu“

a

další

věci,

které

jsem

díky

Chci říct, že výsledný projekt tedy bude odpovídat

tomu, o co jsem původně MMB žádal. Mně samotnému o to jde, nechci jen slibovat. Já sám
mám enormní zájem na doplnění projektu o augmentovanou realitu a další komodity

původně zamýšlené. O odpuštění odvodu žádám mimo jiné také proto, že by platba byla pro
mě z hlediska osobních financí téměř

likvidační.

Děkuji.
S pozdravem

MgA. Jiří Honzírek
Merhautova 431/8
613 00 Brno

IČ: 08570159
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Evropské hlavního
město kultury 2028

www.brno2028.cz

Vážený pan

Vážení.

MgA. Jiří Honzírek

tímto dopisem potvrzuji, že projekt Jiřího Honzírka a umělecké platformy co2kolektiv s názvem
Climate Stations bude zařazen jako jeden z participativních prezentačních projektů v roce 2022 do
programové koncepce kandidatury Brno Evropské hlavní město kultury 2028 (dále jen Brno EHMK

V Brmě, 7.3.2021

2028).
Cílem kandidatury Brna na titul Evropské hlavní město kultury je, aby bylo Brno respektovaným
městem evropského formátu, ve kterém se prostřednictvím kulturních a přesahových mezioborových
projektů rozvíjí jednotlivci i celé komunity, a na poli uměleckém či kulturním, tak na rovině občanské.
Hlavní motivací Brna pro kandidaturu je, prostřednictvím kultury a přímým zapojením obyvatel, město
dále rozvíjet a důležitým aspektem celého procesu je zachování identity města a místa s potenciálem
posílení kolektivní paměti. Climate stations má potenciál komunikovat občanům města skrze audio
projekt zasazený přímo v městské hromadné dopravě jak klimatické změny, tak i paměť vybraných
míst. Projekt je příkladem rozšířeného kulturního projektu o sociokulturní vrstvu, díky které lze
komunikovat zásadní aspekty klimatické změny.
Cílem projektu je zviditelnit a učinit hmatatelnými budoucí dopady globálních klimatických změn na
město a jeho obyvatele a jeho nespornou kvalitou je, že nahlíží na městskou krajinu v budoucnosti
(de)formovanou probíhající změnou klimatu. Protože dopady této změny na svět a naše města budou
bezprostřední a obtížně představitelné, projekt využije umělecké strategie a inovativní technologie k
tomu, aby se nepředstavitelné stalo pro účastníky (diváky) uchopitelným. Publikum se bude
pohybovat městem a bude na vytyčené trase umělecky seznamováno s konkrétními momenty, v nichž
se městská krajina v závislosti na změně klimatu promění. V kontextu kandidatury Brno EHMK 2028 i
tento projekt zásadně nahlíží do budoucnosti, kdy mj. vytvořili hypotetické budoucí panoráma měst
Brna. Účastníci/diváci budou moci zažít/pocítit dalekosáhlé důsledky těchto změn ve svém vlastním
prostředí.
Cílem spolupráce a začlenění projektu do kandidatury Brno EHMK 2028 je především kreativní cestou

otevřít diskusi o KONKRÉTNÍCH změnách měst v souvislosti se změnou klimatu. Tuto diskusi
doprovodí celá řada hlavních i vedlejších aktivit se všemi aktéry daného sektoru: akademiky,

umělkyněmi a umělci, zastupiteli samosprávy, vědkyněmi a vědci atd.
Audionahrávky jsou především odrazovým můstkem k dalšímu promýšlení problematiky klimatické
změny a jejího dopadu na město, na tyto bude navazovat výukový materiál.
Aby bylo město Brno i v roce 2030 příjemným místem k životu a došlo ke snížení emisí CO2, dochází
již nyní k systémovému zavádění řady adaptačních opatření, která se dotýkají každého z nás.
Projekt Climate Stations patří k uměleckým osvětovým projektům, skrze které lze komunikovat
globální téma, které rezonuje společností napríč generacemi i komunitami.
S pozdravem

Mgr. Marcela Straková
Programová ředitelka
Brno EHMK 2028
Tel:

Strana 15 / 64

tabulka
žadatel

ičo

1 MgA. Jiří honzírek

08570159

projekt

2 Liga Vozíčkářú z.ú.
Divadlo Feste, zapsaný
3 spolek

00499412

celoroční
činnost
celoroční
činnost

22856994

činnost/projekt
"Deep Forest Brno Deep Forest Berlin"
Bebariérové divadlo
Barka - otevřený kulturní
prostor
Divadlo Feste, 2021 2022

č. smlouvy

částka odvodu

částka prominutí

7321090428

80,000.00 Kč

75,000.00 Kč

7321090426

170,000.00 Kč

160,000.00 Kč

7321090685

316,000.00 Kč

300,000.00 Kč
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Vyplní Odbor kultury Magistrátu města Brna

Podací razítko

ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST

V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA 2021 JEDNOLETÁ

Program
Typ žádosti
Kategorie žádosti
Forma právní osobnosti
Stručný název celoroči činnosti
(dále jen "činnost“)

Divadlo, performance, cirkus
Celoroční činnost
2021 JEDNOLETÁ,

Právnická osoba
Bezbariérové divadlo Barka - otevřený kulturní prostor

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Oficiální název žadatele/příjmenía Liga vozíčkářů, z. ú,

jméno fyzické osoby podnikající
Sídlo žadatele (ulice, č. p./č. o.
obec, PSČ)
Kontaktní adresa (ulice,
obec, PSČ)

Bzenecká 4226/23, Židenice, 628 00 Brno
Bzenecká 4226/23, Židenice, 628 00 Brno

Kontaktní osoba
Jméno a funkce osoby
Zdeněk Škaroupka, ředitel
statutárního zástupce/označení
zmocněnce
Právní důvod zastupování
Statutární zástupce
1.1 Kontaktní údaje pro komunikaci
Telefon
Email
Webové stránky
http:/Awwwligavozic.cz/
IČO žadatele
00499412
Peněžní ústav

Osoby s podílem v právnické
osobě
Osoby, ve kterých má žadatel
přímý podíl a výše tohoto podílu

Předčíslí | Číslo bank. účtu
= 2900181344 /

bez podílu

Kód b. | Název peněžního ústavu
2010
Fio banka, as.

Agentura BASSPRO s.no.
100%
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2. KREDIBILITA (DŮVĚRYHODNOST) ŽADATELE
Popis žadatele včetně popisu
předchozí činnosti žadatele

jejímž posláním je podporovat osoby se zdravotním
postižením při zapojování se do většinové společnosti a informovat širokou
veřejnost o životě lidís postižením. Liga vozíčkářů vznikla již v roce 1990 a za celou
dobu fungování získala mnoho zkušeností, díky kterým může rozvíjet a zkvalitňovat
poskytované služby.
Liga vozíčkářů poskytuje čtyři státem registrované sociální služby a rozvíjí spousty
zejímavých aktivit pro cílovou skupinu i veřejnost.

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CELOROČNÍ ČINNOSTI
Termín zahájení
Termín ukončení
Místo konání

Krátká anotace činnosti

Popis a přínos činnosti

Cílová skupina
Produkční zajištění činnosti

Marketingový plán

leden
(2021
prosinec 2021
Svatopluka Čecha 352, 612 00 Brno
Divadlo BARKA je bezbariérový kulturní prostor, který je jedinečný svým využitím.
Prostor je využíván jak hendikepovanými tak zdravými umělci a diváky a umožňuje
tak jejich propojení a prolínání. Podporuje, obohacuje a rozvíjí kulturu nejen města
Brna, ale i jeho okolí.
Cílem činnosti je umožnit tělesně postiženým osobám se umělecky angažovat,
posilovat své komunikačníi prezentační dovednosti, a ukázat veřejnosti, že život s
postižením může být zajímavý a pestrý, V tomto projektu totiž nehraje roli bariéra
či hendikep, ale touha vyjádřit sebe sma, hrát, tančit či zpívat. BARKA je otevřená
všem druhům umění bez ohledu na to, jací herci, tanečníci či hudebníci v ní
vystupují, zda mají dlouholeté zkušenosti nebo začínají, jestli mají hendikep fyzický,
mentální či psychický, jsou-li třeba členy etnické menšiny anebo se věnují
netradičním či cizojazyčným žánrům a projektům, Bezbariérový přístup do hle
na jeviště je samozřejmostí, podpora v realizace uměleckých projektů zrovna tak.
V dramaturgii jsou představení vozíčkářů, benefiční představenía koncerty, výstavy
fotografií a kreseb, pohádky pro nejmenší, představení ZUŠ, amatérská představení,
studentská představení
v ČJ i cizojazyčná, studentská operní představení,
dopolední představení
pro ZŠ, SŠ, koncerty, přednášky,besedy či vyprávění
cestovatelů.
Tento divadelní prostor umožňuje hendikepovaným i zdravým lidem vyjádřit své
pocitya emocea projevit svůj talent a potenciál. Mají možnost nechat všední
starosti stranou a pouze BÝT na jevišti, Umožňuje vznik a navázání nových vztahů a
prolomení hendikepových bariér, které stále jsou ve společnosti častým jevem, což
může být pro mnohé velice inspirativní a obohacující. Konajíse zde vystoupení MŠ,
ZŠ a ZUŠ, to je pro spoustu dětí velkým zážitkem plného emocía vzrušení
vyzkoušet si "opravdové divadlo“ namísto vystoupenív místních tělocvičnách, navíc
mají možnost praxe s divadelní a jevištní technikou. Divadlo BARKA navi
kolem 12 000 návštěvníků (děti, mládež, dospěl) a všichni tihle návštěvníci
odcházejí s kulturními prožitky, dojmy a názory. V divadle se konají i cizojazyčné
akce, přijíždějí zahraniční soubory, což zvedá povědomí o městě Brně a místní
účinkující mají možnost a šanci použít cizí jazyk.
Cílových skupin je několik. Jsou to osoby s různým tipem hendikepu i zdraví
účinkující umělci různých uměleckých oborů, absolventi ZUŠ, žáci ZŠ, diváci široké
veřejnosti - děti, mládež i dospělí
Pronajaté prostory, osvětlovací a zvuková technika, rekvizity, povrch jeviště,
vybavení kanceláře, 3 zaměstnanci HPP - ředitelka, technik, úklid, 1 DPP a dále
externí technici a dobrovolníci.

Plánem je zajistit pestrý program aby přilákal co nejvíce diváků a potenciálních
souborů, jeho následná propagace přes sociální sítě, internetové stránky (redesign)
a tištěná média (KAM, Kult, aj)
Popis rizik, která by mohla činnost Nedostatečné finanční zdroje - snaha ozajištění sponzorů a jiných dárců
ohrozit a způsoby jejich eliminace Vládní nařízení ve vztahu k viru Covid-19, nedostatek diváků - předsunutí
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Predstaveni na oDdobi po ukonceni tecnto nanzenicn
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3.1. Údaje o činnosti žadatele

Počet
produkcí/představení/koncertů
žadatele uvedených v Brně
Počet pronájmů/služeb žadatele
jiným pořadatelům
Počet vlastních produkcí žadatele
uvedených jinde (zájezdy)
Počet produkcí/projektů žadatele
pro děti (z celkového počtu akci)
Počet vydaných
publikací/katalogů
Předpokládaný náklad
publikace/periodika
Počet dalších akcí žadatele (*)
Údaje o činnosti,

2020
2021
12.148
63

81

o

o

o

20

o

o

o

o

4

10

na kterou žadatel žádá o dotaci

Celkový počet návštěvníků
Roční unikatní návštevnost
internetových stránek
Počet premiér/vernisé
3.2. Údaje o spoluprác
datele
Spolupráce s brněnskými umělci a
soubory ()

8900
6651,

12000
11500

2
u

26
1

Spolupráce s mimobrněnskými
u
1
umělci a soubory (*)
Zahraniční spolupráce()
1
u
(© Specifikujte další akce žadatele 1) integrované Divadlo Járy Pokojského, integrovaný soubor PROTY BOTY,
a spolupráci žadatele
integrované divadélko Fortel, Filigrán, SUD, JAMU, ZUŠ a ZŠ městských č
Masarykova univerzita aj. - divadelní představení, pohádky pro děti, koncerty a
benefice, taneční vystoupení, hudební produkce, závěrečná vystoupení ZUŠ, ZŠ a
MŠ, cestovatelská promítání, účast na Noci kostelů Brno, Erbovních slavnostech MČ
Kr. Pole, festival loutkového divadla.
2) z mimobrněnských souborů lze uvést Taneční konzervatoř Praha nebo
souborJeště chvilku
3) za zahraničními spolupráce lze uvést např. německý festival DREHBUHNE, FESTIN
3.3. Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů mimo příspěvek zřizovatele na příslušnou činnost
(Částky uvádějte vtis. Kč, zaokrouhleno na celé tisíce - příklad: obdrželi jste 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15.)
2018 (v tis. Kč)
2019 (v tis. Kč)
2020 (v tis. Kč)
Celkem (v tis. Kč)

(© Specifikujte jiné zdroje (uveďte
konkrétní částku a zdroj)

MKČR

200
200
250
650

EU

o
o
o
o

JMK.

Ostatní

=
o
a

kraje

o.

Město

Brno

150
150
200
500

Ostatní

obce:

o.

Městské | Jiné

části zdroje (t) Celkem
30
40
40
10

0

467
390
490
1347
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET ČINNOSTI (údaje v tis. Kč)
(Rozpočet obsahuje pouze způsobilé náklady 2 musí být vyrovnaný - náklady ve stejné výši jako výnosy.)
4.1. Předpokládané náklady

(Částky uvádějte vtis. Kč, příklad: položka bude 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15, položka 5 300 Kč, napište 5,3.)
(CZN = celkové způsobilé náklady, PD = požadovaná dotace. Plátci DPH uvedou částky bez DPH.
Materiál (kancelářské potřeby,
—CZN21 PD21
materiál na rekvizity
a kostýmy,
125
0 tis.kč
aj)
Knihy, časopisy, publikace (nákup)
o
0 tis.kč
151,
734 tis.Kč
30
0 tis.kč
0
0 tis.Kč

Spoje - poštovné,
12
0 tis.kč
telekomunikační služby, internet
Ubytování
tis.Kč
Pronájem movitých a nemovitých | 224 © 56 tis.Kč
věcí (prostory pro vystoupení,
technika, zařízení, aj.)
Úklidové služby, ostraha
tis.Kč
Přeprava
tis.kč
Osvětlení, ozvučení
145|
27 tis.Kč
Propagace
T37|
233 tis.Kč
Autorské poplatky např. OSA
tis.kč
Fotodokumentace
tis.Kč
Výroba knihy, časopisu
tis.kč
Výroba záznamového média
tis.kč
Ladění hudebních nástrojů
tis.Kč
Instalace výstav
tis.Kč
Honoráře, lektorné
745
18, tis.Kč
Mzdy a odvody
Dohody o PČ a PP
Drobný
majetek
Drobný
majetek

6856|
s2

dlouhodobý hmotný
(do 40 tis. Kč)
dlouhodobý nehmotný
(software: do 60 tis. Kč)

Ostatní náklady (např. ostatní

služby aj),
Celkem náklady
v tis. Kč - úč. tř.5

723 tis.Kč
0 tis.kč
tis.kč
tis.kč

p

0 tis.Kč

16208

270 tis.Kč

Celkem v procentech (požadavek | 16,7 %
max. 70% CZN),
(© Specifikujte ostatní náklady
—- ubytování hostujících divadelních souborů
(konkrétně druh nákladu)
- opravya údržba prostor pro skladování divadelních kostýmů a rekvizit
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4.2. Předpokládané výnosy v tis. Kč
Požadované částka od města Brna
Dotace MK ČR

strana 5
2021
270 tis
290 ts

Dotace jiný resort státní správy (*)
Dotace JMK
Dotace ostatní kraje
Dotace ostatní obce
Dotace fondy EU
Dary- úč. 649

ts
30 ts
ts
40 ts
ts
1768 ts

Příjmy (vstupenky, prodej)
Výnosy z reklamy
Ostatní výnosy (*)
Celkem výnosy v tis. Kč
Celkem náklady v tis. Kč
Rozdil (náklady-výnosy)
(© Specifikujte dotace jiný resort
státní správy
(© Specifikujte ostatní výnosy
(konkrétně druh výnosů)

155 ts

ts
609 ts
1620,8 ts
1620,8 ts
ts

- pronájem prostor,
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5. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

Žadatel čestně prohlašuje, že:

a) všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni podání žádosti,
b) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutío úpadku nebo nebyl
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nedostačující k uspokojení věřitelů (zákon č. 182/2006 Sb,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů),
©) nepozastavil své činnosti, které mají bezprostřední vztah k realizaci projektu/činnosti,
) nemá k datu podání žádosti závazky po Ihůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům tak, jak jsou definovány v
Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy,
e) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisís předmětem podnikání žadatele
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu,
0 není dle jeho znalostí proti žadateli veden výkon exekuce,
9) nežádá o dotaci na tentýž projekt tutéž činnost na jiném odboru Magistrátu města Brna,
h) nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v
návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávnía neslučitelnou s
vnitřním trhem
i) není podníkem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2,
odst. 1
) oznámí OK MMB bez zbytečného odkladu veškeré změny v údajích, uvedených v této žádosti v průběhu jejho
posuzování,
k) bere na vědomí, že v případě schválení dotace ve výši nad 50 tis. Kč, bude smlouva o poskytnutí dotace
zveřejněna v souladu s platnými zákony (z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, nebo z.č. 250/2000 Sb,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel potvrdil čestné prohlášení © Z
Žadatel
nevede | soudní
spor se statutární

městem Brnem

Strana 23 / 64

strana 7

6. SEZNAM PŘÍLOH

6.1. Povinné přílohy
Doklad prokazující existenci
výpis z rejstriku pdf
žadatele a Aktuální doklad o
oprávnění jednat jménem
žadatele
Aktuální doklad o zřízení
Bankovní ucet FIO paf
bankovního účtu žadatele
Dramaturgický plán celoroční —— Dramaturgicky
plan a plan. prace 2021.pdf
činnosti a časový harmonogram
celoroční činnosti
Přehled akcí nebo činnosti
Popis. organizace.pdf
žadatele za roky 2019 a 2020
popis činnosti
Priloha popis. činnostipdf
6.2. Nepovinné přílohy
Prospekty, recenze, publikované 2020 2021 BARKA celosezónní ferman.sx
kritiky, získaná ocenění,
BARKA doporučení 6.pdf
doporučení, atd
V Brně dne
Stav žádosti

23.9. 2020 13:56
02 Odesláno na MMB

Podpis žadatele statutárního
=
zástupce/zmocněnce

Razítko
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Vyplní Odbor kultury Magistrátu města Brna

Podací razítko

ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST

V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA 2021-2022
Program
Typ žádosti
Kategorie žádosti
Forma právní osobnosti
(dále jen

DVOULETÁ

Divadlo, performance, cirkus
Celoroční činnost

2021-2022 DVOULETÁ

činnosti

Právnická osoba
Divadlo Feste, 2021 - 2022

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

Oficiální název žadatele/přjmení Divadlo Feste, zapsaný spolek
a jméno fyzické osoby podnikající
Sídlo žadatele (ulice, č. p./č. o,
Tř. kpt. Jaroše 23, 602 00 Brno
obec, PSČ)

Kontaktní adresa (ulice, č. p/č. 0, Merhautova 431/8, 613 00 Brno
obec, PSČ)

Kontaktní osoba
Kristýna Břečková
Jméno a funkce osoby
Kristýna Břečková
statutárního zástupce/označení
zmocněnce
Právní důvod zastupování
Statutární zástupce
1.1 Kontaktní údaje pro komunikaci
Telefon
Email
Webové stránky
www.divadlofeste.cz
IČO žadatele
22856994
Peněžní ústav
Předčíslí | Číslo bank. účtu
- (240001408 /
Osoby s podílem v právnické
osobě
Osoby, ve kterých má žadatel
přímý podíl a výše tohoto podílu

Kód b.
0300

Název peněžního ústavu
Československá obchodní banka, a. s
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2. KREDIBILITA (DŮVĚRYHODNOST) ŽADATELE
Popis žadatele včetně popisu
předchozí činnosti žadatele

Divadlo Feste je nezávislé profesionální autorské divadlo zaměřující se na aktuální
společenská a politická témata se snahou o rozvoj otevřené občanské společnosti.
DF se za čtrnáct let své činnosti etablovalo jako divadelní platforma s jedinečnou
dramaturgickou koncepcí. Sídlí a inscenuje v Brně, přesto velice často vyjíždí po celé
České republice hostovat nebo připravovat site specific projekty. V posledních dvou
letech hostuje také na Slovensku a od roku 2019 také v Rakousku a od roku 2020
také v Německu. Svojí prací tak přirozeně reprezentuje město Brno po ČR, ale také v
zehraní

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CELOROČNÍ ČINNOSTI
Termín zahájení
Termín ukončení
Místo konár

leden
(2021
prosinec 2022
Industra, Masná 9 a celá Česká republika, Neměcko (ACUD Berlín), Rakoskou a
Slovensko

Krátká anotace činnosti

DF v roce 2021 a 2022 zrealizuje tři vždy premiéry a nadále bude pokračovat s
reprizováním svých stávajících inscenací. Rok 2021 bude dramaturgicky rémován
domácím a středoevropským - postkomunistickému prostorem, Rok 2022 se bude
věnovat celoevropskému prostoru a hodnotám evropského spolubytí.

Popis a přínos činnosti

Divadlo Feste působí stabilně již čtrnáctým rokem na brněnské a celorepublikové
divadelní úrovni, pravidelně se objevuje na významných divadelních festivalech jako
je Festival DIVADLO nebo Malá inventura. Odborná veřejnost vnímá DF jako stabilní
vyhraněné divadlo - DF bylo nominované na Cenu Marka Ravenhila za inscenování
nového dramatického textu a návštěva inscenací DF je doporučované také
studentům JAMU, DAMU a jiných umělecky, humaniticky směřovaných vysokých
škol. DF trvale podporuje růst brněnské umělecké nezávislé scény v Brně, v
posledních čtyřech letech spolupracovalo s více jak stopadesáti mladými
profesionály od herců, přes dramaturgya scénografy, lightdesignéry po technické
pracovníky a produkční.
Předmětem této grantové žádosti je zajištění provozu a možností vykonávat a
rozvíjet uměleckou činnost Divadla Feste pro roky 2021 a 2022. Dramaturgická
skladba těchto dvou let vychází ze dvou předpokladů. Prvním je charakter DF:
í společenské a politické dění, divadlo komentující historické
milníkyi konfliktní uzly současnosti. Druhý předpoklad vyrůstá z průběžného
rozvoje a sebeutváření DF, tedy rozšiřující otázky kladené v minulosti a čerpajícís
letitých zkušeností
Divadlo Feste je pevně zasazeno do provozu brněnského kreativního centra
Industra, se stabilním uváděním premiér (aktuálně se jedná o 4 až 5 premiér za rok,
Z toho se jedná také o premiéry realizované formou site specific). V posledním roce
se DF soustředilo na pravidelnou spolupráci s herci a do svých inscenací
obsazovalo, pokud to bylo samozřejmě jen možné, stejné herce, což se ukazuje jako
velice přínosné pro kvalitní umělecký výsledek. V tomto směřování by DF rádo
pokračovalo i nadále a vytvořilo tak stabilní umělecký tým složený z režiséra
dramaturgyně, a třech herců, produkčních a technických pracovníkům, byl by
garantovaný pravidelný příjem a zamezilo by se tak personální fluktuaci. Stabilita je
velice důležitým faktorem pro kontinuální a kvalitní práci.

Cílová skupina

Divadlo Feste se svou činností zaměřuje primárně na diváka, který má zájem o
současné dění ve společnosti, politice a kultuře, a to od studentů po seniory. Nabízí
také divadlo pro děti,
Divadlo Feste pravidelně pracuje v Industra, kde připravuje a následně premiéruje
své inscenace, které dál v Brně reprizuje a díky zvyšujícímu se zájmu o produkci DF
po celé ČR a blízké Evropě.
DF propaguje svoji činnosti primárně na sociálních sítích, webových stránkách a to

Produkční zajištění činnosti

Marketingový plán

vůli omezeným finančním mařnastam X ingranacím iso tunřany vizuální
« iaenan
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grafickou identitou.
Popis rizik, která by mohla
DF dokázalo překonat řadu rizik od personálních po problémy způsobené pandemií
činnost ohrozit a způsoby jejich | Covid19. V Brně je nedostatek umělců a techniků na volné noze a a to pro DF
eliminace
znamená jisté personální riziko.
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3.1. Údaje o činnosti žadatele

Počet
produkcí/představení/koncertů
žadatele uvedených v Brně
Počet pronájmů/služeb žadatele
jiným pořadatelům
Počet vlastních produkcí žadatele
uvedených jinde (zájezdy)
Počet produkcí/projektů žadatele
pro děti (z celkového počtu akci)
Počet vydaných
publikací/katalogů
Předpokládaný náklad
publikace/periodika
Počet dalších akcí žadatele (*)
Údaje o činnosti,

strana 3

2020

2021
2022
36.55.60

mw

0

8.100
o

o

o

o

0

0

na kterou žadatel žádá o dotaci

Celkový počet návštěvníků
Roční unikatní návštevnost
internetových stránek
Počet premiér/vernisáží

2000|
10000,

2500,
13000,

5

3

3000
15000
3

3.2. Údaje o spolupráci
žadatele
Spolupráce s brněnskými umělci

u

u

u

Spolupráce s mimobrněnskými

Z

u

u

Zahraniční spolupráce (*)

u

u

u

a soubory ()

umělci a soubory (

(9 Specifikujte další akce žadatele Divadlo Feste pravidelně spolupracuje jak s brněnskými umělci, tak s umělci z celé
a spolupráci žadatele
České republiky, ale také ze zahraničí - v posledních čtyřech letech pravidelně
spolupracuje s německými umělci a umělci ze Slovenska.
3.3. Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů mimo příspěvek zřizovatele na příslušnou činnost
stky uvádějte v tis. Kč, zaokrouhleno na celé tisíce - příklad: obdrželi jste 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15.)
Ostatní Město Ostatní Městské Jiné
MKČR
EU
JMK
kraje
Brno
obce | části zdroje) Celkem
2018 (v tis. Kč)
2019 (v tis. Kč)
2020 (v tis. Kč)
Celkem (v tis. Kč)
(» Specifikujte jiné zdroje

(uveďte konkrétní částku a zdroj)

300
400
o
700
285
400
o.
685
350
550
141, 1041
935
o
o
0 1350
o
0.141
2426
(V roce 2020 získalo DF dotaci ze Státního fondu kultury na dva své projekty ve výši
96 tis. Kč a dále 45 tis. Kč na zahraničí

í spolupráci v Německu,
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET ČINNOSTI (údaje v tis. Kč)
(Rozpočet obsahuje pouze způsobilé náklady a musí být vyrovnaný - náklady ve stejné výši jako výnosy.)

4.1, Předpokládané náklady
(Částky uvádějte
v tis. Kč, příklad: položka bude 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15, položka 5 300 Kč, napište 5,3.)
(CZN = celkové způsobilé náklady, PD = požadovaná dotace. Plátci DPH uvedou částky bez DPH.
Materiál (kancelářské potřeby, — CZN21
materiál na rekvizity
a kostýmy,
440,
aj)
Knihy, časopisy, publikace
2
(nákup)
o

PD21 CZN22
150,
500,

a

Spoje - poštovné,
telekomunikační služby, internet
Ubytování
Pronájem movitých a nemovitých
věcí (prostory pro vystoupení,
technika, zařízení, aj)
Úklidové služby, ostraha
Přeprava
Osvětlení, ozvučení
Propagace
Autorské poplatky např. OSA
Fotodokumentace
Výroba knihy, časopisu
Výroba záznamového média
Ladění hudebních nástrojů
Instalace výstav
Honoráře, lektorné
Mzdy a odvody
Dohody o PČ a PP
Drobný
majetek
Drobný
majetek

dlouhodobý hmotný
(do 40 tis. Kč)
dlouhodobý nehmotný
(software: do 60 tis. Kč)

PD22
200 tis.Kč

o

2

0 tis.kč

2

0
o
2

0
o

0 tis.Kč
0 tis.kč
32, tis.kč

2

10.12.10

76.12.60,
20075.
250,
0
o
50.25.
152
o
100,30,
120
o
0.0.
o
0
6.20
o
0
o
o
750|
350,

16 tis.Kč
75 tis.Kč

o
60
o
0
800,

0
30
0
35
0
15,
0
20
0
0
350,

o
100,

0
250,

0 tis.Kč
100

35]

35)

35 tis.Kč

40,10,

53,

35 tis.Kč

o

0 tis.Kč

o
200,
35| |

Ostatní náklady (např. ostatní
o
o
služby aj)
Celkem náklady
v tis.Kč - úč. tř.5 | 2289)
849
Celkem
v procentech (požadavek — 37,1 %
max. 70% CZN),
(© Specifikujte ostatní náklady
(konkrétně druh nákladu)

o
65)
20
0,
120

tis.kč

tis.kč
tis.Kč
tis.kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.kč
tsKč
tis.kč
tis.Kč
tis.Kč

2593
953 tis.Kč
368 %
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4.2. Předpokládané výnosy v tis. Kč

Požadovaná částka od města
Brna

strana 5

2021. 2022
849)
953 tis.kč

Dotace MK ČR
Dotace jiný resort státní správy ()
Dotace JMK
Dotace ostatní kraje
Dotace ostatní obce
Dotace fondy EU
Dary- úč. 649

700.
750,
200)
260
90,110
o.
O
0
o
o.
O
30,
45

Příjmy (vstupenky, prodej)

400.

Výnosy z reklamy
Ostatní výnosy (5
Celkem výnosy v tis. Kč
Celkem náklady v tis. Kč
Rozdíl (náklady-výnosy)

tis.Kč
tis.Kč
tis.kč
tské
tskč
tské
tis.kč

450) tis.Kč

o.
0 tskč
20| | 25 tis.Kč
2289 2593 tis.Kč
2289 2593 tis.Kč
0
0tskč

(© Specifikujte dotace jiný resort | Státní fond kultury a MKČR Zahraniční vztahy
státní správy
(© Specifikujte ostatní výnosy — Členské příspěvky, sponzoring v podobě barterové podpory
(konkrétně druh výnosů)
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5. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

strana 6

Žadatel čestně prohlašuje, že:

a) všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuálníke dni podání žádosti
b) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutío úpadku nebo nebyl
a
a
a

9
m

)
k

insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nedostačující k uspokojení věřitelů (zákon č. 182/2006 Sb,
ákon, ve znění pozdějších předpisů),
své činnosti, které mají bezprostřední vztah k realizaci projektu/činnosti,
nemá k datu podání žádosti závazky po Ihůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům tak, jak jsou definovány v
Zásadách pro poskytování dotacíz rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy,
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisís předmětem podnikání žadatele
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak ijejí statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu,
není dle jeho znalostí proti žadateli veden výkon exekuce,
nežádá o dotaci na tentýž projekt/tutéž činnost na jiném odboru Magistrátu města Brna,
nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v
návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávnía neslučitelnou s
vnitřním trhem,
není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2,
odst. 18,
oznámí OK MMB bez zbytečného odkladu veškeré změny v údajích, uvedených v této žádosti v průběhu jejího
posuzování,
bere na vědomí, že v případě schválení dotace ve výši nad 50 tis. Kč, bude smlouva o poskytnutí dotace
zveřejněna v souladu s platnými zákony (zč. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, nebo z.č. 250/2000 Sb,,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel potvrdil čestné

prohlášení
Žadatel

Z

nevede | soudní spor se statután

městem Brnem
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6. SEZNAM PŘÍLOH
6.1. Povinné přílohy
Doklad prokazující existenci
žadatele a Aktuální doklad o
oprávnění jednat jménem
žadatele
Aktuální doklad o zřízení
bankovního účtu žadatele

Dramaturgický plán celoroční
činnosti a časový harmonogram
celoroční činnosti
Přehled akcí nebo činnosti
žadatele za roky 2019 a 2020

Divadlo Feste. uplny vypis ze spolkového rejstriku.pdf
Divadlo Feste. stanovy.paf
Divadlo
Divadlo
Divadlo
Divadlo

Feste. smlouva. CSOB, 1.pdf
Feste. smlouva. CSOB 2.pdf
Feste podrobný popis dramaturgie.pdf
Feste harmonogram činnosti.pdf

Výroční zprávy/účetní závěrky za
uplynulé 2 roky

Divadlo Feste. prehled cinnosti 2019,pdf
Divadlo Feste. prehled cinnosti 2020,pdf
Divadlo Feste podrobný popis činnosti.pdf
Divadlo Feste vyrocni zprava 2018.pdf
Divadlo Feste. vyrocní zprava 2019.pdf

6.2. Nepovinné přílohy
Prospekty, recenze, publikované
kritiky, získaná ocenění,
doporučení, atd.

Divadlo Feste doporuceni Jaroslav Rudis.pdf
Divadlo Feste doporuceni Cimr.pdf
Divadlo Feste doporuceni Drozd.pdf

popis činnosti

VBrmědne
Stav žádosti

30.9. 2020 22: 3
(02 Odesláno na MMB

Podpis žadatele statutárního
zástupce/zmocněnce

Razítko
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Podací razítko
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Vyplní Odbor kultury Magistrátu města Brna

ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKT
.
V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA 2021 JEDNOLETÁ
Program
Divadlo, performance, cirkus
Typ žádosti
Projekt
Kategorie žádosti
2021 JEDNOLETÁ
Forma právní osobnosti

Fyzická osoba podnikající (OSVČ)

Stručný název projektu (dále jen — Divadelní projekt „Deep Forest Brno - Deep Forest Berlin“
*projekt“)

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

Oficiální název žadatele/přjmenía | MgA. ji lonzírek
jméno fyzické osoby podnikající
Sídlo žadatele (ulice, č. p./č.o, © Merhautova 431/8, 613 00 Brno
obec, PSČ)
Kontaktní adresa (ulice,
0, | Merhautova 431/8, 613 00 Brno
obec, PSČ)

Kontaktní osoba
MgA, Jiří Honzírek
1.1 Kontaktní údaje pro komunikaci
Telefon
Email
Webové stránky
projekt zatím nemá webové stránky
IČO žadatele
08570159
Peněžní ústav
Kód b.
-(
/

Název peněžního ústavu
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2. KREDIBILITA (DŮVĚRYHODNOST) ŽADATELE
Popis žadatele včetně popisu
předchozí činnosti žadatele

Jiří Honzírek kolem sebe v posledním roce koncentroval několik kolegů a kolegyň, s
nimiž začal v experimentálním módu provozovat otevřenou divadelní platformu
„co2kolektiv“. Jde o zcela neformální skupinu, organizovanou neformálně a spíše
instinktivně než pragmaticky. Skupina má za sebou dokončený divadelní projekt:
inscenaci „Odvaha k beznaději (Červánky)"
Platformě jde o rozšiřování aktuálních poznatků v oblasti klimatické změny směrem
do široké veřejnosti, Jde o umělecké těleso, které se bude cíleně zabývat
proměnami klimatu a tím, jak by bylo možné aktivně tento trend zvrátit

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DANÉM PROJEKTU A ČINNOSTI ŽADATELE
Termín zahájení
Termín ukončení
Místo konár

Krátká anotace projektu

leden
(2021
červen (2021
Brno a Berlín

Divadelní projekt „Deep Forest Brno - Deep Forest Berlin“ nahlíží na městskou
krajinu v budoucnosti (de)formovanou probíhající změnou klimatu. Protože dopady
této změny na svět budou bezprostřední a obtížně představitelné, projekt využije
umělecké strategie a inovativní technologie.
Popis a přínos projektu
Cílem projektu „Deep Forest“ je zviditelnit a učinit hmatatelnými budoucí dopady
globálních klimatických změn na město. Účastníci/diváci budou moci zažít/pocítit
dalekosáhlé důsledky těchto změn ve svém vlastním prostředí. Cílem projektu je
otevřít diskusi o KONKRÉTNÍCH změnách měst v souvislosti se změnou klimatu,
Tuto diskusi povedeme v rámci hlavních i vedlejších aktivit se všemi aktéry daného
sektoru: akademiky, umělkyněmi a umělci, zastupiteli samosprávy, vědkyněmi a
vědci atd. Projekt má ambici být využitelný univerzálně v různých městech
Německa a ČR, Při tvorbě obsahu díla budeme pracovat s komplexním spektrem
důsledků změny klimatu, jako jsou změny geopolitické situace, migrace v důsledku
klimatických změn, polarizace společnosti, sociální nerovnosti, násilí, ekonomické
situace apod, Ve spolupráci se zástupci dvou univerzit, zvukovými designéry,
divadelními umělci, umělci vizualizace, 3D-designéry a taktéž se zástupci veřejné
správy a dobrovolníky (např. studenty sociologie, environmentálních oborů)
budeme poznávat a využívat různé přístupy k imerzivním, participativním zásahům
ve veřejném prostoru, které rozšiřují lidské vnímání, V souladu stímto záměrem
bude tento projekt zkoumat rozšířenou realitu (AR) jako metodický přístup. „Deep
Forest“ zkoumá umělecké možnosti aplikace AR nad rámec svých vlastních
technologických charakteristik a zkoumá, jak umění ve veřejném prostoru vytvé
interaktivní zážitky v reálném čase a jako takové rozšiřuje vnímání reality. K tomuto
překrývánía obohacování reality ovšem stejně tak dochází při práci s herci ve
veřejném prostoru. A právě to je hlavní motivací českého a německého týmu ke
spolupráci: český tým se zajímá o zapojení moderních technologiído svého
divadelního rejstříku, německý tým naopak usiluje o poznávání živých herců a jejich
interaktivní zapojování
do projektů ve veřejném prostoru. Tato oborová výměna na
mezinárodní úrovni je pro realizátory projektu velmi důležitá
Cílová skupina
První je široká veřejnost, tedy veřejnost v klimatu ne-odborná. Druhou cílovou
skupinou jsou výše zmínění zástupci akademického a politicky komunálního
prostředí, stakeholdeři v dané oblasti,
Produkční zajištění projektu
Projekt za Brno zajišťujeJ. Honzírek, K. Břečková a B. Jiková, za Berlínskou stranu
projekt zajišťuje Y. Sherill a L. Moll (kurátorky, spolupracující s divadelní skupinou
Riminy Protokall)
Marketingový plán
Primárně půjde o sociálnísítě, webové stránky, videa a o printovou reklamu, Pro
projekt hedláme vhodnou záštitu, která by mohla znamenat rozšíření povědomí o
projektu směrem k široké veřejnosti.
Popis rizik, která by mohla projekt Projekt může ohrozit pokračující pandemie a nedostatek financí pro jeho realizaci
ohrozit a způsoby jejich eliminace
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3.1. Údaje o žadateli a činnosti/projektu

Počet
produkcí/představení/koncertů
žadatele uvedených v Brně
Počet pronájmů/služeb žadatele
jiným pořadatelům
Počet vlastních produkcí žadatele
uvedených jinde (zájezdy)
Počet produkcí/projektů žadatele
pro děti (z celkového počtu akci)
Počet vydaných
publikací/katalogů
Předpokládaný náklad
publikace/periodika
Počet dalších akcí žadatele (*)
Celkový počet návštěvníků
Roční unikatní návštevnost
internetových stránek
Počet premiér/verni:

.

Údaje o projektu | Údaje o celkové činnosti žadatele
2020. 2021
2020 | 2021
o
6
s
A

o

o

0

o

o

6

2

8

o

o

0

0

o

o

0

0

o

o
0

0

0.
0,

20
5000

3.2. Údaje o spolupráci žadatele
Spolupráce s brněnskými umělcia ©

(I

Z

u

u

Spolupráce s mimobrněnskými

ů

u

u

u

ů

u

ů

u

soubory ()

umělci a soubory (9

Zahraniční spolupráce (*)

(9 Specifikujte další akce žadatele | V tomto projektu působí B Tour (umělecké vedení: Yael Sherill 8 Lianne Mal) jako
a spolupráci žadatele
lokální partner v Berlíně, který má nejen organizační, administrativnía finanční, ale
především umělecké a kurátorské rozhodovací pravomoci. B. Tour odpovídá za
koordinaci a organizaci všech akcí v Berlíně, výběr místních umělců a koordinaci
rezidencía pobytů partnerů z Brna v Berlíně. Některé společné workshopy bude
8 Tour hostit a moderovat.
Na české straně budou do projektu zapojení brněnštíi mimobrněnští umělci z
odvětví performativního umění, audiovize, architektury a veřejného prostoru.
3.3. Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů mimo příspěvek zřizovatele na příslušný projekt
(Částky uvádějte
v tis. Kč, zaokrouhleno na celé tisíce - příklad: obdrželi jste 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15.)
Ostatní Město Ostatní Městské Jiné
MKČR
EU
JMK.
kraje
Brno
obce | části zdroje (t) Celkem
2018 (v tis. Kč)
2019 (v tis. Kč)
2020 (v tis. Kč)
Celkem (v tis. Kč)

o

o

o

o

o

(© Specifikujte jiné zdroje (uveďte | Česko-německý fond budoucností a Nadace Veronica

konkrétní částku a zdroj)

o

o

275
275.

o
o
275
275
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3.4. Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů
mimo příspěvek zřizovatele na celkovou
(Částky uvádějte vtis. Kč, zaokrouhleno na celé tisíce - příklad: obdrželi jste 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15.)
Ostatní Město Ostatní Městské Jiné
MKČR
EU.
JMK.
kraje
Brno | obce | části zdroje (t) Celkem
2018 (v tis. Kč)
o

2019 (v tis. Kč)
2020 (v tis. Kč)

60

o

o

30

o

0.352.

o
442
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Celkem (v tis. Kč)
60
o
o
o
30
o
O.
352.
442
(H Specifikujte jiné zdroje (uveďte | Státní fond kultury - 47 tis. Kč, a Ministerstvo kultury zahraniční vztahy - 30 tis. Kč:
konkrétní částku a zdroj)
Česko-německý fond budoucnosti a Nadace Veronica- 275 tis. Kč
m
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET PROJEKTU (údaje v tis. Kč)
(Rozpočet obsahuje pouze způsobilé náklady 2 musí být vyrovnaný - náklady ve stejné výši jako výnosy.)

4.1, Předpokládané náklady
(Částky uvádějte vtis. Kč, příklad: položka bude 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15, položka 5 300 Kč, napište 5,3.)
(CZN = celkové způsobilé náklady, PD = požadovaná dotace. Plátci DPH uvedou částky bez DPH.
Materiál (kancelářské potřeby,
—CZN21 PD21
materiál na rekvizity
a kostýmy,
15,10
a)
Knihy, časopisy, publikace (nákup)
o
0
0
o
0
65.
30
Spoje - poštovné,
telekomunikační služby, internet
Ubytování
Pronájem movitých
a nemovitých
věcí (prostory pro vystoupení,
technika, zařízení, aj.)
Úklidové služby, ostraha
Přeprava
Osvětlení, ozvučení
Propagace
Autorské poplatky např. OSA
Fotodokumentace
(Výroba knihy, časopisu
Výroba záznamového média
Ladění hudebních nástrojů
Instalace výstav
Honoráře, lektorné
Mzdya odvody
Dohodyo PČ a PP
Drobný
majetek
Drobný
majetek

dlouhodobý hmotný
(do 40 tis. Kč)
dlouhodobý nehmotný
(software: do 60 tis. Kč)

tis.kč
tis.kč
tis.Kč
tis.kč
tis.kč

10

3 tis.kč

105,
60.

40 tis.Kč
20 tis.Kč

o

0
0
10
10
0
5
0
15
0
0
155)

o
20,

tis.Kč
10 tis.Kč

o

tis.Kč

o

tis.kč

30
30,
35,
o
10
o
30,
o
0
400,

tis.kč
tis.kč
tis.Kč
tis.kč
tis.Kč
tis.kč
tis.kč
tis.Kč
tis.kč
tis.Kč
tis.Kč

Ostatní náklady (naj . ostatní
83
0 tis.kč
služby aj)
Celkem náklady v tis. Kč čtřS | 893
308 tis.Kč
Celkem v procentech (požadavek | 345 %
max. 70% CZN),
(© Specifikujte ostatní náklady — stravné účastníků
(konkrétně druh nákladu)
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4.2. Předpokládané výnosy v tis. Kč
Požadovaná částka od města Brna
Dotace MK ČR.

Dotace jiný resort státní správy (*)
Dotace JMK
Dotace ostatní kraje
Dotace ostatní obce
Dotace fondy EU
Dary- úč. 649
Příjmy (vstupenky, prodej)
(Výnosy z reklamy
Ostatní výnosy (*)
Celkem výnosy v tis. Kč
Celkem náklady v tis. Kč
Rozdil (náklady-výnosy)
( Specifikujte dotace jiný resort
státní správy
( Specifikujte ostatní výnosy
(konkrétně druh výnosů)

strana 5
2021
308 tis.
200 ts
100 ts

ts
ts
ts
230 ts
ts

10
o
45
893
893
o

ts
ts
ts
ts
ts
ts

Státní fond kultury
Nadace Veronica

Strana 38 / 64

strana 6

5. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

Žadatel čestně prohlašuje, že:

a) všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni podání žádosti,
b) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutío úpadku nebo nebyl
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nedostačující k uspokojení věřitelů (zákon č. 182/2006 Sb,
ákon, ve znění pozdějších předpisů),
9
své činnosti, které mají bezprostřední vztah k realizaci projektu/činnosti,
) nemá k datu podání žádosti závazky po Ihůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům tak, jak jsou definovány v
Zásadách pro poskytování dotacíz rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy,
©) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisís předmětem podnikání žadatele
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu,
0 není dle jeho znalostí proti žadateli veden výkon exekuce,
9) nežádá o dotaci na tentýž projekt/tutéž činnost na jiném odboru Magistrátu města Brna,
h) nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v
návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávnía neslučitelnou s
vnitřním trhem
i) není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2,
odst. 18
) oznámí OK MMB bez zbytečného odkladu veškeré změny v údajích, uvedených v této žádosti v průběhu jejího
posuzování,
k) bere na vědomí, že v případě schválení datace ve výši nad 50 tis. Kč, bude smlouva o poskytnutí dotace
zveřejněna v souladu s platnými zákony (z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, nebo z.č. 250/2000 Sb,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel potvrdil čestné prohlášení © Z
Žadatel
nevede | soudní
spor se statutární

městem Brnem
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6. SEZNAM PŘÍLOH

6.1. Povinné přílohy
Profesní životopis fyzické osoby | deep forest cv honzirek.pdf
zodpovědné za projekt
Doklad prokazující existenci
zivnost honzirek pdf
žadatele a Aktuální doklad o
oprávnění jednat jménem
žadatele
Aktuální doklad o zřízení
deep forest smlouva o bankovním uctu honzirek pdf
bankovního účtu žadatele
Přehled akcí nebo činnosti
zprava o cinnosti a CV. Deepforest honzirek.docx
žadatele za rok 2020
Podrobnější popis projektu
Podrobný popis projektu, Deep forest honzirek pof
6.2. Nepovinné přílohy
Prospekty, recenze, publikované
kritiky, získaná ocenění,
doporučení, atd.
V Brně dne
Stav žádosti

30.9. 2020 22:46
02 Odesláno na MMB

Podpis žadatele/statutárního
=
zástupce/zmocněnce

Razítko
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Smlouva č.: 73 21 09 0685

3/2D

Smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v letech 2021 - 2022
(dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany
Poskytovatel:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou

Podpisem smlouvy
je pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru
kultury Magistrátu města Brna (dále jen „OK MMB“), na základě pověření
primátorky města Brna
Kontakt: tel.: 542 172 075, email: ok©brno.cz
(dále ve smlouvě. jen „poskytovatel“)

Příjemce:

Divadlo Feste, zapsaný spolek

Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1938/23, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 228 56 994

Registrace: spolkový rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl L,
vložka 15042
Zastoupený: Kristýnou Břečkovou, místopředsedkyní
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 240001408/0300

(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, tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dvouleté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.

I. Předmět a účel smlouvy

1.

Předmětem smlouvy
neinvestiční finanční
tisíc korun českých)
nákladů
(materiál,

je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při poskytnutí
podpory formou dotace ve výši 632 000 Kč (slovy: šest set třicet dva
z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“) příjemci za účelem úhrady
cestovné,.
spoje,
ubytování,
pronájem,
přeprava,
propagace,

fotodokumentace, výroba záznamového media, honoráře,
drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý

s celoroční kulturní a uměleckou
„činnost“) v letech 2021-2022.
2

Smluvní

strany

prohlašují,

že

činností

pro

právní

příjemce:
vztah

Divadlo

založený

Poskytnutí

ve znění

dotace je v souladu

pozdějších

předpisů,

se

a se

zákonem

zákonem

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Feste,

touto

2021

smlouvou

- 2022
jsou

(dále jen

stejně

jako

ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v platných „Zásadách
pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ (dále jen „Zásady“)
a „Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (část A —
Společná ustanovení a část B/6 — Zvláštní ustanovení
celoroční činnost v oblasti kultury)“ (dále jen „Pravidla“).

3.

lektorné, dohody o PČ a PP,
nehmotný majetek) spojených

č.

č.

pro poskytování

128/2000

250/2000

Sb.,

Sb.,

dotací

o obcích
o

na projekty

(obecní

rozpočtových

a

zřízení),

pravidlech

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

1
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5.

Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn

Brna

pro případ, že Zastupitelstvo města
2021 - 2022.

rozhodne

snížit dosud

nevyplacenou

o krácení rozpočtu

města

část dotace

Brna v letech

II. Výše a podmínky použití dotace
1.

2.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 632 000 Kč (slovy: šest set
třicet dva tisíc korun českých) na realizaci činnosti příjemce uvedené včl. II. odst. 1 této
smlouvy v letech 2021 - 2022.
Dotace

bude

poskytnuta

na

příjemce

účet

uvedený

316 000 Kč (slovy: tři sta šestnáct tisíc korun českých)
poskytnuta formou splátek ve výši a v termínech:
a)

b)

částka ve výši
smlouvy;

316

Kč

000

nejpozději

v záhlaví

počínaje

do třiceti kalendářních

této

rokem

dnů

smlouvy

2021.

ode

dne

výši

vroční

bude

Dotace

účinnosti

této

částka ve výši 316 000 Kč nejpozději do 31. 4. 2022.

V případě
vyplacení
prodlouží.
pokračovat

nepředložení řádného vyúčtování výše uvedené splátky poskytovatel pozastaví
další splátky. Termín pro poskytnutí další splátky se v tomto případě přiměřeně
Pouze v případě řádného vyúčtování splátky poskytnuté v roce 2021, bude
vyplacení další části dotace v roce 2022.
lze použít

max.

do výše

70

%

způsobilých

nákladů

na činnost v daném

3.

Poskytnutou dotaci
kalendářním roce.

4.

Pokud dojde k
převyšovat 70
poměrnou část
dle čl. IV. odst.

5.

Jednotlivé splátky dotace Ize použít pouze na úhradu způsobilých nákladů příjemce spojených
s realizací činnosti v období od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém byly poskytnuty:
a) částku 316 000 Kč poskytnutou v roce 2021 lze čerpat v období od 1. 1. do 31. 12. 2021;

poklesu způsobilých nákladů činnosti v takové míře, že poskytnutá dotace bude
% způsobilých nákladů činnosti v daném kalendářním roce, je příjemce povinen
dotace vrátit na účet poskytovatele v termínu pro předložení vyúčtování dotace
3 této smlouvy.

b) částku 316 000 Kč poskytnutou v roce 2022 lze čerpat v období od 1. 1. do 31. 12. 2022;

6. | Dotaci lze použít pouze na způsobilé náklady, které splňují všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období čerpání dotace, tj. od 1. 1. do 31. 12.
příslušného kalendářního roku;
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

ao změně

správě

kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

7.

některých

zákonů

(zákon

o finanční

Dotaci nelze použít na nezpůsobilé výdaje činnosti. Nezpůsobilé výdaje nelze také započítat do
30% finanční spoluúčasti příjemce dle čl. III. odst. 3 této smlouvy. Nezpůsobilými výdaji činnosti
se rozumí:

a) úhrada výdajů na pohoštění; peněžní a věcné dary (mimo výdajů na věcné ceny v soutěžích,
které jsou

součástí

akce,

kde

cena

za

1 ks nepřesahuje

částku

500,-

Kč - např.

kytice,

diplomy, medaile, drobné upomínkové předměty);
b) nákup nemovitostí;
c) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
d) úhrada cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů (ust. $ 151- $ 190);
e) dotace jiným fyzickým a právnickým osobám;
f) úhrada daně z přidané hodnoty v případě, že žadatel má právo na její odpočet;

9) úhrada úvěrů a půjček, penále, pokuty, správní a místní poplatky;
h) výdaje přesahující 60 % poskytnuté dotace na úhradu mezd, ostatních osobních nákladů a
odvodů na sociální a zdravotní pojištění příjemce dotace a zaměstnanců příjemce dotace;
2
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i) výdaje přesahující 60 % poskytnuté dotace na úhradu jakýchkoli výdajů žadatele — právnické
osoby — na činnost osob, které jsou členy statutárních či jiných orgánů tohoto žadatele, členy
či vlastníky tohoto žadatele (vyjma úhrad cestovních náhrad v rámci zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), max. 60 % hranice se týká i součtu výdajů
položek uvedených v odrážce h) ai);
j) u dvouletých dotací výdaje přesahující 60 % dle bodů h) a i) tohoto článku z roční výše
dotace;
k) výdaje přesahující
služby, internet);
1) auditorské služby;

částku

1 000

Kč měsíčně

na úhradu

spojů

(poštovné,

telekomunikační

m) revize a kontroly;
n) bankovní poplatky.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
Příjemce se zavazuje, že:

a)
b)
c)

nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu;
bude realizovat činnost na vlastní účet a vlastní zodpovědnost,

dotaci na jiný právní subjekt;

nepřevede

poskytnutou

naplní účelové určení činnosti.

Příjemce se dále zavazuje:
a) realizovat činnost za podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy, platnými
Zásadami a platnými Pravidly;
b) použít dotaci k účelu dle této smlouvy a v souladu s podmínkami této smlouvy;
c) splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů;
d) vést a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace;
e) kalkulovat všechny náklady bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce má nárok
na její odpočet.
3. Příjemce je povinen
následující:

L

nejpozději do 31. 1. roku následujícího po poskytnutí splátky dotace splnit

Předložit poskytovateli celkové vyúčtování poskytnuté dotace za předchozí kalendářní rok nebo

toto vyúčtování v této Ihůtě předložit k poštovní přepravě, které bude obsahovat:
a) závěrečnou zprávu — zpráva za rok 2021 bude obsahovat průběžné zhodnocení činnosti za
rok

2021.

Celková

závěrečná

zpráva

za

rok 2022

bude

obsahovat

celkové

zhodnocení

činnosti - stručný popis realizované činnosti, celkové vyhodnocení splnění účelu, přínos pro
statutární město Brno, a to za roky 2021 a 2022. Doporučená struktura závěrečné zprávy je
zveřejněna na: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestkaprimatorky/odbor-kultury/formulare-pro-dotace/ic4466343,
b) vyplněný formulář „Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti kultury — celoroční činnost 20212022“, který je uveřejněn na webových stránkách poskytovatele a který je k dispozici také na
OK MMB,
c) kopie prvotních dokladů prokazujících využití dotace v příslušném kalendářním roce.
Veškeré originály dokladů příjemce a jejich předložené kopie budou označeny textem,
ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z konkrétní dotace poskytovatele
(např. uvedení nápisu: „Hrazeno z dotace města Brna 2021/2022“),
d) prokázání úhrady prvotních dokladů:
« Úhrada plateb v hotovosti — zjednodušený daňový doklad (paragon), faktura, platby
e

na základě uzavřené smlouvy — nutno doložit výdajovým pokladním dokladem,
Úhrada bezhotovostní — faktura, smlouva — nutno doložit kopií výpisu z bankovního účtu

příjemce,
e) fyzické a právnické osoby,

které vedou účetnictví v plném

nebo zjednodušeném

rozsahu,

předloží podpisem oprávněné osoby opatřenou část účetního deníku nebo hlavní knihy,
dokládající zaúčtování veškerých dokladů, použitých k vyúčtování dotace. Podmínka „vést

a sledovat odděleně

v účetní evidenci

čerpání

prostředků z dotace“

(viz odst. 2 písm.

d)

3
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tohoto článku smlouvy) bude splněna zavedením analytické evidence příslušných účtů nebo
sledováním čerpání dotace v rámci střediska,

příjemci, kteří vedou jednoduché účetnictví, prokáží zavedení všech dokladů použitých
k vyúčtování do peněžního deníku opatřeného podpisem oprávněné osoby. Příjemci, kteří
nevedou účetnictví, doloží čestné prohlášení o této skutečnosti a doklady, kterými bude
dotace vyúčtována, vše opatřené podpisem oprávněné osoby,
9) v případě využití dotace na úhradu nájmu bude předložen doklad, popř. kopie dokladu,

f)

splňující základní náležitosti nájemní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (zejména vymezení předmětu nájmu, smluvních stran a výše
nájemného).

II.

4.

Vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl. IV odst. 6 této smlouvy případnou nepoužitou část
prostředků dotace. Před vrácením dotace nebo její části je vhodné předem informovat OK
MMB.

Případné informace v oblasti vyúčtování poskytnou pracovníci OK MMB:
Ing. Gregrová Ing. Pospíšilová Ing. Seberová —

Bc. Juříček —

5. OK MMB vpřípadě prodlení příjemce s předložením vyúčtování poskytnuté dotace dodatečně
stanoví písemným oznámením náhradní termín ne delší než 30 kalendářních dnů pro předložení
tohoto vyúčtování. Oznámení o stanovení náhradního termínu může být odesláno současně
s výzvou k vrácení dotace.

6. 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)
b)
c)

č. 111211 222/0800, var. symbol: číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo nahoře,
v případě, že vrácení dotace či její části se uskuteční do konce roku 2021 (splátka pro rok
2021); do konce roku 2022 (splátka pro rok 2022),
č. 111 350 222/0800, pokud vrácení dotace či její části se uskuteční v termínu od 1. 1. 2022
do 28. 2. 2022 (splátka pro rok 2021), nebo 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023 (splátka pro rok 2022),
var. symbol: 64022229, v předmětu se uvede číslo této smlouvy,
č. 111 158 222/0800, pokud k vrácení dotace či její části dojde po 28. 2. 2022 (splátka pro rok
2021) nebo po 28. 2. 2023 (splátka pro rok 2022), var. symbol: číslo této smlouvy uvedené na
1. stránce vpravo nahoře.

7. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. 107 až 109
Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci včetně úroků
neprodleně vrátit zpět na účet poskytovatele.
8. 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 s9
odst. 2 citovaného zákona).

9. Příjemce se zavazuje při čerpání dotace postupovat v souladu
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

se zákonem

č. 134/2016

Sb.,

V. Další povinnosti příjemce

1. Příjemce

se

zavazuje

uvádět

na

všech

tištěných

i elektronických

materiálech

souvisejících

s realizací činnosti (např. publikace, časopisy, noviny, sborníky, propagační materiály všeho druhu,

webové stránky):
a) že se činnost uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna— a současně
b) logo či znak statutárního města Brna. Použití loga je příjemci povoleno již uzavřením této
smlouvy, příjemce je současně povinen používat logo v souladu s Manuálem jednotného

4
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vizuálního stylu. V případě použití znaku statutárního města Brna je třeba postupovat dle
platného znění Statutu pro užívání znaku a vlajky města Brna a znaků a vlajek městských
částí. Manuál jednotného vizuálního stylu a Statut pro užívání znaku a vlajky města Brna
a znaků a vlajek městských částí je uveřejněn na webových stránkách města Brna v části
https://www.brno.cz/logo/. V nutných případech může příjemce konzultovat použití loga
na adrese logo(©Abrno.cz.
Příjemce se zavazuje na akcích, které se konají v rámci
dotace, zajistit pro návštěvníky nekuřácké prostředí.

činnosti,

na kterou je poskytnuta

Příjemce je povinen předat poskytovateli vzory materiálů uvedených v odst. 1 tohoto článku
k provedení kontroly splnění povinností příjemce uvedené v odst. 1 tohoto článku. Příjemce
bude předávat poskytovateli vzory materiálů průběžně,
nejpozději však současně
s předložením vyúčtování čerpání dotace za daný kalendářní rok.

V případě poskytnutí dotace na vydání publikace (časopisu, novin, sborníku) je příjemce
povinen předat poskytovateli 3 výtisky publikace (časopisu, novin, sborníku). V případě
poskytnutí dotace na vydání multimediálního nosiče je příjemce povinen předat poskytovateli 3
kusy multimediálního nosiče. Obojí však nejpozději s předložením vyúčtování dotace za daný

kalendářní rok.

Příjemce

poskytnuta

se

zavazuje

dotace,

pouze

prezentovat

akce,

na výlepových

které

plochách

se

konají

k tomu

vrámci

určených.

činnosti,

Informace

nakterou

je

o podmínkách

pořádání kulturních akcí a o možnosti jejich prezentace příjemce najde na webových stránkách
města Brna v části:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-

kultury/poradani-a-prezentace-kulturnich-akci/.

Poskytovatel

doporučuje © příjemci

bezplatnou prezentaci na turisticko - informačním portálu GOTOBRNO

| využít

www.gotobrno.cz.

Příjemce je povinen předat poskytovateli prostřednictvím OK MMB na všechny akce, které se
v rámci činnosti konají v Brně, v přiměřeném předstihu pozvánku buď elektronicky (na adresu
ok©brno.cz a současně
nebo 2 kusy tištěných pozvánek (dle
aktuální dohody s OK MMB).
Příjemce se zavazuje poskytnout poskytovateli na jeho žádost dle aktuální dohody 2 až 10 ks
čestných vstupenek na akce, které se konají v rámci činnosti, na kterou je poskytnuta dotace.
Příjemce se zavazuje nepoužívat při realizaci činnosti plastové nádobí k jednorázovému použití.
Tato povinnost se vztahuje i na třetí subjekty, které působív rámci činnosti a podávají jídlo
a nápoje účastníkům.
Příjemce je povinen
statutárního orgánu,

oznámit poskytovateli svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu
změnu kontaktu apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na kterou se

dotace poskytuje, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne
nabytí účinnosti této změny. V případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen
tuto skutečnost oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu po vstupu do likvidace.
V případě změny účtu příjemce současně s oznámením změny poskytovateli doručí doklad
o zřízení nového účtu.

Příjemce se zavazuje v případě změny činnosti 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 činnosti je oprávněn posoudit a
určit OK MMB. O souhlas se změnou činnosti si může příjemce požádat nejpozději do 1. 11.
kalendářního roku, ve kterém se změna uskuteční.
10.

Písemný souhlas se změnou činnosti uděluje:

a)

OK

MMB

-— v případě

souhlasu

s méně

závažnou

změnou

činnosti.

Za méně

závažnou

činnosti, formální změna

činnosti či

změnu činnosti se považuje taková změna, která nemá zásadní dopad na účel poskytnuté
dotace (např. změna

názvu činnosti bez změny

obsahu

smlouvy, změna místa či termínu konání akce či akcí v daném období čerpání dotace,
snížení skutečných celkových způsobilých nákladů činnosti o více než 20 % a max. 40 %
5
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oproti nákladům předpokládaným, změna položek, na které lze čerpat dotaci, při současném
dodržení obsahu činnosti, realizace formou streamování či uvedením online, krácení

dramaturgického plánu do 30% oproti skutečnostem uvedeným v žádosti);
b) Zastupitelstvo města Brna — v případě souhlasu se závažnou změnou činnosti. Za závažnou
změnu činnosti se považuje taková změna, která má zásadní dopad na účel poskytnuté
dotace (např. změna názvu činnosti způsobená změnou obsahu činnosti, snížení celkových
způsobilých nákladů činnosti o více než 40% oproti nákladům předpokládaným, krácení
dramaturgického plánu nad 30% oproti skutečnostem uvedeným v žádosti, převod realizace
činnosti do roku následujícího) a na termíny stanovené pro čerpání a vyúčtování dotace.
1.

Při změnách v rozpočtu činnosti se příjemci doporučuje využít k tomu určený formulář dostupný
na stránkách OK MMB: https://www.brno.cz/?id=4464397.

VI. Kontrola

Příjemce je
kontrole ve
pozdějších
s veřejnými
smlouvou,

povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
předpisů, provedení průběžné a následné veřejnosprávní kontroly nakládání
prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je vymezen touto

a předložit při kontrole všechny požadované doklady.

MMB, případně jiný orgán určený poskytovatelem.

Kontrolu provádí zpravidla OK

Poskytovatel je oprávněn v případě podezření na porušení rozpočtové kázně zjištěného
průběžnou veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace.
Příjemce je povinen po dobu deseti let ode dne účinnosti
materiály:
a) žádost včetně povinných příloh,

této smlouvy archivovat následující

b) tuto smlouvu,

c) originály dokladů prokazujících čerpání dotace,
d) originály dokladů prokazující splnění min. 30 % finanční spoluúčasti příjemce na financování
činnosti,

e) dokumentaci o zadávání veřejné zakázky, je-li zadávána,
f) závěrečnou zprávu.

VII. Sankční ustanovení
Pokud

příjemce v rozporu

s touto smlouvou

nebo v rozporu

s právními

předpisy

(zejména

se

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů) poruší rozpočtovou kázeň, tj. neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci,
bude

poskytovatel

postupovat

v souladu

s ustanoveními

$

22

zákona

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

č.

250/2000

Sb.,

V případě neoprávněného použití či zadržení poskytnuté dotace bude příjemci uložen odvod
za porušení rozpočtové kázně odpovídající výši neoprávněně použitých či zadržených
finančních prostředků. Kdy se jedná o neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků, je
uvedeno v $ 22 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; jedná se mimo jiné i o porušení povinností stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace.
Poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě
max. 30 kalendářních dnů, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil
méně závažnou povinnost dle čl. V. této smlouvy, jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní
Ihůtě, nebo nepředložil vyúčtování v termínu stanoveném touto smlouvou. V rozsahu, v jakém
příjemce provede opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
Za porušení méně závažné povinnosti stanovené v čl. V. této smlouvy, u které není možné
provést nápravu ani ve stanovené náhradní lhůtě, nebo u které příjemce neprovede nápravu ani
6
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ve stanovené náhradní lhůtě, bude příjemci v souladu s ustanovením

o rozpočtových pravidlech
ve výši 1% z poskytnuté
vyúčtování čerpání dotace
- do 5 kalendářních dnů...
- od 6 do 30 kalendářních

zákona č. 250/2000 Sb.,

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod
dotace za každé jednotlivé porušení povinnosti. Za předložení
po stanoveném termínu:
1% z poskytnuté dotace
dnů
3% z poskytnuté dotace.

Za porušení méně závažné povinnosti se nepovažuje porušení ustanovení čl. V. odst. 10 písm.
b) této smlouvy.
Při porušení

několika méně

sčítají.

závažných

povinností se odvody za porušení rozpočtové

kázně

VIII. Závěrečná ustanovení

Změnit či doplnit tuto smlouvu
formou písemných vzestupně
smluvních stran.

mohou smluvní strany pouze na základě vzájemné dohody
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
a doručením či předáním této smlouvy oběma smluvním stranám. Smlouva
dnem

uveřejnění

v souladu

se zákonem

č. 340/2015

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
znění pozdějších předpisů.
Příjemce

zveřejněna

výslovně

souhlasí

v souladu

se

č.

340/2015

o zvláštních

podmínkách

účinnosti

registru smluv (zákon o registru smluv), ve

s tím, aby tato smlouva

zákonem

Sb.,

smluvních stran
nabývá účinnosti

Sb.,

byla
o

poskytovatelem

zvláštních

v plném

podmínkách

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
ve znění pozdějších předpisů, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

oregistru

rozsahu

účinnosti

smluv),

Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že statutární město Brno — Magistrát města
Brna zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679

ze

dne

27.

dubna

2016

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). Více informací je umístěno na
stránkách https://www.brno.cz/gdpr/.

Závazek založený touto smlouvou
nebo výpovědí.
Každá ze smluvních

lze ukončit na základě

písemné

stran je oprávněna závazek z této smlouvy

dohody

smluvních

stran

písemně vypovědět bez udání

důvodu. Výpovědní lhůta je 14 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena
třetím dnem ode dne jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví vyplácení
finančních prostředků.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý z nich má
obdrží dvě vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.

platnost originálu. Poskytovatel
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Doložka:
(
Poskytnutí dotace a podmínky této smlouvy byly schváleny na zasedání Zastupitelstva

Brna č. Z8/24 konaném dne 16. 2. 2021.

V Brně dne

02, 03. 202

Ko

V Brně dne

020. 0

Ne
NÝ

DIVADLO FESTE

„občanské
ida kpt.

za poskytovatele
/
Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí OK MMB

sdružení
3,802
00 Brno

Kristýna Břečková, místopředsedkyně

Divadlo Feste, zapsaný spolek
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Smlouva č.: 73 21 09 0426

17/D

Smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021
(dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany
Poskytovatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou

Podpisem smlouvy je pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru
kultury Magistrátu města Brna (dále jen „OK MMB“), na základě pověření

primátorky města Brna
Kontakt: Odbor kultury Magistrátu města Brna (dále jen OK MMB)
tel.: 542 172 075
(dále ve smlouvě jen „poskytovatel“)
Příjemce:

Liga vozíčkářů, z. ú.

Sídlo: Bzenecká 4226/23, Židenice, 628 00 Brno
IČO: 004 99 412

Registrace: rejstřík ústavů vedený Krajským soudem v Brně, oddíl U, vložka 189

Zastoupený: Zdeňkem Škaroupkou, ředitelem

Bankovní spojení: Fio banka, a. s., číslo účtu: 2900181344/2010

(dále ve smlouvě jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením $ 159 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.
II. Předmět a účel smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při poskytnutí
neinvestiční finanční podpory formou dotace ve výši 170 000 Kč (slovy: sto sedmdesát tisíc
korun českých) z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“) příjemci za účelem úhrady

nákladů

(energie,

pronájem,

osvětlení,

ozvučení,

propagace,

honoráře,

a odvody) spojených s celoroční kulturní a uměleckou činností příjemce:
divadlo Barka - otevřený kulturní prostor (dále jen „činnost“) v roce 2021.
2.

lektorné,

mzdy

Bezbariérové

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v platných „Zásadách
pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ (dále jen „Zásady“)
a „Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (část A —

Společná ustanovení a část B/6 — Zvláštní ustanovení
a celoroční činnost v oblasti kultury)“ (dále jen „Pravidla“).

pro poskytování

dotací

na projekty

3.

Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000
ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

5.

Sb., o -obcích (obecní zřízení),
Sb., o rozpočtových pravidlech

Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn snížit dosud

nevyplacenou část dotace

pro případ, že Zastupitelstvo města Brna rozhodne o krácení rozpočtu města Brna v roce 2021.
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ce
III. Výše a podmínky použití dota

výši 170 000 Kč (slovy: sto
ytnout příjemci dotaci vcelkové
Poskytovatel se zavazuje posk
dené věl. II. odst. 1 této
na realizaci činnosti příjemce uve
sedmdesát tisíc korun českých)
smlouvy.
smlouvy v jedné splátce
příjemce uvedený V záhlaví této
účet
na
ta
ytnu
posk
bude
ce
I. Dota
dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
nejpozději do třiceti kalendářních
adů na činnost v daném
do výše 70 % způsobilých nákl
Poskytnutou dotaci lze použít max.
období čerpání dotace.
ytnutá dotace bude
adů činnosti v takové míře, že posk
nákl
ých
obil
způs
esu
pokl
k
e
dotace, je příjemce
Pokud dojd
činnosti v daném období čerpání
adů
nákl
ých
obil
způs
%
70
at
převyšov
vtermínu pro předložení
vrátit na účet poskytovatele
ce
dota
část
ou
ěrn
pom
nen
povi
uveden v čl. IV. odst. 6.
čl. IV. odst. 3 této smlouvy. Účetje
závěrečného vyúčtování dotace dle
této smlouvy.
na úhradu způsobilých
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Dotaci lze použít pouze vobdobí
ené podmínky:
zací činnosti, které splňují níže uved
nákladů příjemce spojených s reali
tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12.
zeny v období čerpání dotace,
a) vznikly a byly příjemcem uhra
ostatními
2021,
ním dle čl. II. odst. 1 této smlouvy,
urče
ovým
účel
s
adu
soul
v
ny
b) byly vynalože
.
ínkami Zásad a Pravidel,
podmínkami této smlouvy a podm
zákona č. 320/2001 Sb.,
dle
i
efektivnosti a hospodárnost
osti,
účeln
m
adá
zás
vují
c) vyho
nů (zákon o finanční
správě ao změně některých záko
o finanční kontrole ve veřejné
pisů.
kontrole), ve znění pozdějších před
nelze také započítat do
výdaje činnosti. Nezpůsobilé výdaje
Dotaci nelze použít na nezpůsobilé
ilými výdaji činnosti
ůsob
Nezp
dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
30% finanční spoluúčasti příjemce
se rozumí:
é ceny v soutěžích,
a věcné dary (mimo výdajů na věcn
žní
peně
í,
štěn
poho
na
jů
výda
da
Kč - např. kytice,
a) úhra
za 1 ks nepřesahuje částku 500,které jsou součástí akce, kde cená
vé předměty);
diplomy, medaile, drobné upomínko
nemovitostí;

b) nákup
a nehmotného majetku;
c) odpisy dlouhodobého hmotného
2006 Sb., zákoník práce,
rámec vymezený zákonem č. 262/
d) úhrada cestovních náhrad nad
$ 151-8 190);
ve znění pozdějších předpisů (ust.
osobám;
ým
nick
e) dotace jiným fyzickým a práv
čet;
adě, že žadatel má právo na její odpo
příp
v
f) úhrada daně z přidané hodnoty
;
atky
popl
ní
pokuty, správní a míst
9) úhrada úvěřů a půjček, penále,
h osobních nákladů a
té dotace na úhradu mezd, ostatníc
ytnu
posk
%
60
h) výdaje přesahující
příjemce dotace;
tění příjemce dotace a zaměstnanců
odvodů na sociální a zdravotní pojiš
tele — právnické
žada
jů
té dotace na úhradu jakýchkoli výda
žadatele, členy
i) výdaje přesahující 60 % poskytnu
to
toho
nů
orgá
statutárních či jiných
y
člen
jsou
které
,
osob
ost
činn
osoby — na
č. 262/2006 Sb.,
cestovních náhrad v rámci zákona
d
úhra
ma
(vyj
tele
žada
to
toho
y
či vlastník
se týká i součtu výdajů
ch předpisů), max. 60 % hranice
ější
pozd
í
zněn
ve
e,
prác
ník
záko
položek uvedených v odrážce h) a i);
(poštovné, telekomunikační
0 Kč měsíčně na úhradu spojů
j) výdaje přesahující částku 1.00
služby, internet);

k) auditorské služby;
I) revize a kontroly;
m) bankovní poplatky.

stran
IV. Práva a povinnosti smluvních

Příjemce se zavazuje, že:
ti z této smlouvy na jinou osobu,
a) nepřevede svá práva a povinnos
ní účet a vlastní zodpovědnost,
b) bude realizovat činnost na vlast
dotaci na jiný právní subjekt,
c) naplní účelové určení činnosti.

nepřevede

poskytnutou
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Příjemce se dále zavazuje:
a) realizovat činnost za podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy, platnými
Zásadami a platnými Pravidly,
b) použít dotaci k účelu dle této smlouvy a v souladu s podmínkami této smlouvy,
c) splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
d) vést a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace,
e) kalkulovat všechny náklady bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce má nárok
na její odpočet.
Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2022 splnit následující:

I. Předložit poskytovateli celkové vyúčtování poskytnuté dotace nebo toto vyúčtování v této
lhůtě předložit k poštovní přepravě. Vyúčtování bude obsahovat:
a) závěrečnou zprávu — zhodnocení činnosti obsahující stručný popis realizované činnosti,
celkové vyhodnocení splnění účelu, přínos pro statutární město Brno; doporučená struktura
závěrečné zprávy je zveřejněna na: hítps:/www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mestabrna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-kultury/formulare-pro-dotace/4c4466343,
b) vyplněný formulář „Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti kultury — celoroční činnost
2021“, který je uveřejněn na webových stránkách poskytovatele a který je k dispozici také na
OK MMB,

c) kopie prvotních dokladů prokazujících využití dotace v příslušném kalendářním roce.
Veškeré originály dokladů příjemce a jejich předložené kopie budou označeny textem,
ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z konkrétní dotace poskytovatele
(např. uvedení nápisu: „Hrazeno z dotace města Brna 2021"),
d) prokázání úhrady prvotních dokladů:
e Úhrada plateb v hotovosti — zjednodušený daňový doklad (paragon), faktura, platby
na základě uzavřené smlouvy — nutno doložit výdajovým pokladním dokladem,
e Úhrada bezhotovostní — faktura, smlouva — nutno doložit kopií výpisu z bankovního účtu
příjemce,

e) fyzické a právnické osoby, které vedou účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu,
předloží podpisem oprávněné osoby opatřenou část účetního deníku nebo hlavní knihy,
dokládající zaúčtování veškerých dokladů, použitých k vyúčtování dotace. Podmínka „vést
a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace“ (viz odst. 2 písm. d)
tohoto článku smlouvy) bude splněna zavedením analytické evidence příslušných účtů nebo
sledováním čerpání dotace v rámci střediska,
f) příjemci, kteří vedou jednoduché účetnictví, prokáží zavedení všech dokladů použitých
k vyúčtování do peněžního deníku opatřeného podpisem oprávněné osoby. Příjemci, kteří
nevedou účetnictví, doloží čestné prohlášení o této skutečnosti a doklady, kterými bude
dotace vyúčtována, vše opatřené podpisem oprávněné osoby,
g) vpřípadě využití dotace na úhradu nájmu bude předložen doklad, popř. kopie dokladu,
splňující základní náležitosti nájemní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zejména vymezení předmětu nájmu, smluvních
stran a výše nájemného).

II. Vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl. IV odst. 6 písm. a) a b) této smlouvy případnou
nepoužitou část prostředků dotace. Před vrácením dotace nebo její části je vhodné předem
informovat OK MMB.
Případné informace v oblasti vyúčtování poskytnou pracovníci OK MMB:
Ing. Gregrová Ing. Pospíšilová Ing. Seberová —
Bc. Juříček —
OK MMB v případě prodlení příjemce s předložením vyúčtování poskytnuté dotace dodatečně

stanoví

písemným

oznámením

náhradní

pro předložení tohoto vyúčtování. Oznámení
odesláno současně s výzvou k vrácení dotace.

termín

o

ne

delší

stanovení

než

30

náhradního

kalendářních

termínu

může

dnů

být
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Příjemce

je

povinen

v případě

obdržení

výzvy

kvrácení

nepředložení vyúčtování čerpání dotace nebo v případě

dotace

nedodržení

či její

části

z důvodu

limitu uvedeného v čl.

odst. 3 smlouvy tuto vrátit poskytovateli do 14 dnů ode dne doručení výzvy OK MMB na účet:
a) č. 111211

III.

222/0800, var. symbol: číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo nahoře,

v případě, že vrácení dotace či její části se uskuteční
do konce roku 2021,
b) č. 111 350 222/0800, pokud vrácení dotace či její části se uskuteční v termínu od 1. 1. 2022
c)

do 28. 2. 2022, var. symbol: 64022229, v předmětu se uvede číslo této smlouvy,
č. 111 158 222/0800, pokud k vrácení dotace či její části dojde po 28. 2. 2022, var. symbol:

číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo nahoře.

Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. 107 až 109
Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci včetně úroků
neprodleně vrátit zpět na účet poskytovatele.
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 S
9 odst. 2 citovaného zákona).

Příjemce se zavazuje při čerpání dotace postupovat v souladu se zákonem

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

č. 134/2016 Sb.,

V. Další povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje uvádět na všech tištěných i elektronických materiálech souvisejících
s realizací činnosti (např. publikace, časopisy, noviny, sborníky, propagační materiály všeho
druhu, webové stránky):
a) že se činnost uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna — a současně
b) logo či znak statutárního města Brna. Použití loga je příjemci povoleno již uzavřením této
smlouvy, příjemce je současně povinen používat logo v souladu s Manuálem jednotného
vizuálního stylu. V případě použití znaku statutárního města Brna je třeba postupovat dle
platného znění Statutu pro užívání znaku a vlajky města Brna a znaků a vlajek městských
částí. Manuál jednotného vizuálního stylu a Statut pro užívání znaku a vlajky města Brna
a znaků a vlajek městských částí je uveřejněn na webových stránkách města Brna v části
https://www.brno.cz/logo/. V nutných případech může příjemce konzultovat použití loga
na adrese logo(©Abrno.cz.

Příjemce se zavazuje na akcích, které se konají v rámci činnosti,
dotace, zajistit pro návštěvníky nekuřácké prostředí.

na kterou je poskytnuta

Příjemce je povinen předat poskytovateli vzory materiálů uvedených
k provedení

kontroly splnění

povinností

příjemce

uvedené

v odst.

v odst.

1 tohoto

1 tohoto článku

článku.

Příjemce

bude předávat poskytovateli vzory materiálů průběžně, nejpozději však současně
s předložením závěrečného vyúčtování čerpání dotace.
V případě poskytnutí dotace na vydání publikace (časopisu, novin, sborníku) je příjemce
povinen předat poskytovateli 3 výtisky publikace (časopisu, novin, sborníku). V případě
poskytnutí dotace na vydání multimediálního nosiče je příjemce povinen předat poskytovateli 3
kusy multimediálního nosiče. Obojí však nejpozději s předložením vyúčtování dotace.
Příjemce

se

zavazuje

poskytnuta dotace,

pouze

prezentovat

akce,

na výlepových

které

se

konají

plochách k tomu

vrámci

určených.

činnosti,

na kterou

je

Informace o podmínkách

pořádání kulturních akcí a o možnosti jejich prezentace příjemce najde na webových stránkách
města Brna v části:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-

kultury/poradani-a-prezentace-kulturnich-akci/.
Poskytovatel
doporučuje | příjemci | využít
bezplatnou prezentaci na turisticko - informačním portálu GOTOBRNO www.gotobrno.cz .
Příjemce je povinen

předat poskytovateli prostřednictvím OK MMB

na všechny akce,

které se

v rámci činnosti konají v Brně, v přiměřeném předstihu pozvánku buď elektronicky (na adresu
ok©Abrno.cz a současně na
nebo 2 kusy tištěných pozvánek (dle
aktuální dohody s OK MMB).
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Příjemce se zavazuje poskytnout poskytovateli na jeho žádost dle aktuální dohody 2 až 10 ks
čestných vstupenek na akce, které se konají v rámci činnosti, na kterou je poskytnuta dotace.
Příjemce se zavazuje nepoužívat při realizaci činnosti plastové nádobí k jednorázovému použití.
Tato povinnost se vztahuje i na třetí subjekty, které působí v rámci činnosti a podávají jídlo
a nápoje účastníkům.
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu
statutárního orgánu, změnu kontaktu apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na kterou se
dotace poskytuje, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne
nabytí účinnosti této změny. V případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen
tuto skutečnost oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu po vstupu do likvidace.
V případě změny účtu příjemce současně s oznámením změny poskytovateli doručí doklad
o zřízení nového účtu.
Příjemce se zavazuje v případě změny činnosti 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 činnosti je oprávněn posoudit a
určit OK MMB. O souhlas se změnou činnosti si může příjemce požádat nejpozději do 1. 11.
2021.
10.

Písemný souhlas se změnou činnosti uděluje:
:
a) OK MMB -— v případě souhlasu s méně závažnou změnou činnosti. Za méně závažnou
změnu činnosti se považuje taková změna, která nemá zásadní dopad na účel poskytnuté
dotace (např. změna názvu činnosti bez změny obsahu činnosti, formální změna činnosti či
smlouvy, změna místa či termínu konání akce či akcí v daném období čerpání dotace,
snížení skutečných celkových způsobilých nákladů činnosti o více než 20 % a max. 40%
oproti nákladům předpokládaným, změna položek, na které lze čerpat dotaci, při současném
dodržení

obsahu

činnosti,

realizace

formou

streamování

či

online,

uvedením

krácení

dramaturgického plánu do 30% oproti skutečnostem uvedeným v žádosti);
b) Zastupitelstvo města Brna — v případě souhlasu se závažnou změnou činnosti. Za závažnou
změnu činnosti se považuje taková změna, která má zásadní dopad na účel poskytnuté
dotace (např. změna

názvu činnosti způsobená změnou

obsahu činnosti, snížení celkových

způsobilých nákladů činnosti o více než 40 % oproti nákladům předpokládaným, krácení
dramaturgického plánu nad 30% oproti skutečnostem uvedeným v žádosti, převod realizace
činnosti do roku následujícího) a na termíny stanovené pro čerpání a vyúčtování dotace.
+1

Při změnách v rozpočtu činnosti se příjemci doporučuje využít k tomu určený formulář dostupný
na stránkách OK MMB: https://www.brno.cz/?id=4464397.
VI. Kontrola

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem
kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů

č. 320/2001

Sb., o finanční

(zákon o finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné veřejnosprávní kontroly nakládání
s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je vymezen touto
smlouvou, a předložit při kontrole všechny požadované doklady. Kontrolu provádí zpravidla OK
MMB, případně jiný orgán určený poskytovatelem.
Poskytovatel

je

oprávněn

v případě

podezření

na

porušení

rozpočtové

kázně zjištěného

průběžnou veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace.
Příjemce je povinen po dobu deseti let ode dne účinnosti
materiály:
a) žádost včetně povinných příloh,
b) tuto smlouvu,
c)

této smlouvy archivovat následující

originály dokladů prokazujících čerpání dotace,

d) originály dokladů prokazující splnění min. 30 % finanční spoluúčasti příjemce na financování
činnosti,

e) dokumentaci o zadávání veřejné zakázky, je-li zadávána,
5
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1)

závěrečnou zprávu.
VII. Sankční ustanovení

Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s právními předpisy (zejména se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů) poruší rozpočtovou kázeň, tj. neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci,
bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanoveními $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě neoprávněného použití či zadržení poskytnuté dotace bude příjemci uložen odvod
za porušení rozpočtové kázně odpovídající výši neoprávněně použitých či zadržených
finančních prostředků. Kdy se jedná o neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků, je
uvedeno v $ 22 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; jedná se mimo jiné i o porušení povinností stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace.
Poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě
max. 30 kalendářních dnů, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil
méně závažnou povinnost dle čl. V. této smlouvy, jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní
lhůtě, nebo nepředložil vyúčtování v termínu stanoveném touto smlouvou. V rozsahu, v jakém
příjemce provede opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
Za porušení méně závažné povinnosti stanovené v čl. V. této smlouvy, u které není možné
provést nápravu ani ve stanovené náhradní lhůtě, nebo u které příjemce neprovede nápravu ani
ve stanovené náhradní lhůtě, bude příjemci v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod
vevýši 1% z poskytnuté dotace za každé jednotlivé porušení povinnosti. Za předložení
vyúčtování čerpání dotace po stanoveném termínu:
- do 5 kalendářních dnů ...
"eee
1% Z poskytnuté dotace
- od 6 do 30 kalendářních dnů ....................3 % z poskytnuté dotace.
Za porušení méně závažné povinnosti se nepovažuje porušení ustanovení čl. V. odst. 10 písm.
b) této smlouvy.
Při porušení několika méně závažných
sčítají.

povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně

VIII. Závěrečná ustanovení

Změnit či doplnit tuto smlouvu
formou písemných vzestupně
smluvních stran.

mohou smluvní strany pouze na základě vzájemné dohody
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a doručením či předáním této smlouvy oběma smluvním stranám. Smlouva nabývá účinnosti
dnem uveřejnění v souladu se zákonem 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.
Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla poskytovatelem v plném rozsahu
zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon oregistru smluv),
ve znění pozdějších předpisů, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že statutární město Brno — Magistrát města
Brna zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679
ze
dne
27.
dubna
2016
o
ochraně
fyzických
osob
v | souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
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95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
stránkách hitps://www.brno.cz/gdpr/.
5.

| Závazek založený touto smlouvou
nebo výpovědí.

Více

informací

lze ukončit na základě písemné

je

umístěno

dohody smluvních

na
stran

6.

Každá ze smluvních stran je oprávněna závazek z této smlouvy písemně vypovědět bez udání
důvodu. Výpovědní Ihůta je 14 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena
třetím dnem ode dne jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví vyplácení
finančních prostředků.

7.

Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Poskytovatel
obdrží dvě vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.

Doložka:
Poskytnutí dotace a podmínky této smlouvy byly schváleny na zasedání Zastupitelstva města Brna
č. Z8/24 konaném dne 16. 2. 2021.

V Brně dne

04, 05. 202

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí OK MMB

VBrnědne

Zdeněk Škaroupka,
Liga vozíčkářů, z. ú.

s AOL
x

a
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Hl

:

Smlouva č.: 73 21 09 0428

j 014)

19/D

Smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021
(dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany
Poskytovatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou

Podpisem smlouvy je pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru

kultury Magistrátu města Brna (dále jen „OK MMB“),
primátorky města Brna

na základě pověření

Kontakt: Odbor kultury Magistrátu města Brna (dále jen OK MMB)
tel.: 542 172 075
(dále ve smlouvě jen „poskytovatel“)
Příjemce:

MgA. Jiří Honzírek
Sídlo: Merhautova 431/8, 613 00, Brno - Zábrdovice
IČO: 08570159

Registrace: Živnostenský rejstřík

Zastoupený: -

Bankovní spojení:

(dále ve smlouvě j

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením $ 159 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.
II. Předmět a účel smlouvy

18

Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při poskytnutí
neinvestiční finanční podpory formou dotace ve výši 80 000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun
českých) z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“) příjemci za účelem úhrady nákladů

(materiál,
cestovné,
spoje,
ubytování,
pronájem,
osvětlení,
ozvučení,
propagace,
fotodokumentace, výroba záznamového media, honoráře, lektorné, dohody o PČ a PP)
spojených s realizací projektu: Divadelní projekt „Deep Forest Brno - Deep Forest Berlin“

(dále jen „projekt“) v roce 2021.
2

Smluvní

strany

ustanovení

této

prohlašují,
smlouvy

že

pro

právně

právní

vztah

založený

závazná

ustanovení

zákonem

č.

touto

smlouvou

obsažená

jsou

v platných

stejně jako
„Zásadách

pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ (dále jen „Zásady“)
a „Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (část A —
Společná ustanovení a část B/6 — Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na projekty
a celoroční činnost v oblasti kultury)“ (dále jen „Pravidla“).
3.

4.

Poskytnutí

dotace je v souladu

se

ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č.
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

128/2000

250/2000

Sb.,

Sb.,

o obcích
o

(obecní

rozpočtových

zřízení),

pravidlech

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční

podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

5.

Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn snížit dosud nevyplacenou část dotace
pro případ, že Zastupitelstvo města Brna rozhodne o krácení rozpočtu města Brna v roce 2021.
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III. Výše a podmínky použití dotace

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 80 000 Kč (slovy: osmdesát

tisíc korun českých) na realizaci projektu příjemce uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy.

1. Dotace bude poskytnuta na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy v jedné splátce
nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

Poskytnutou

dotaci lze použít max.

období čerpání dotace.

do výše 70 % způsobilých

nákladů

na projekt v daném

Pokud dojde k poklesu způsobilých nákladů projektu v takové míře, že poskytnutá dotace bude
převyšovat 70 % způsobilých nákladů projektu v daném období čerpání dotace, je příjemce
povinen poměrnou část dotace vrátit na účet poskytovatele v termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování dotace dle čl. V. odst. 3 této smlouvy. Účet je uveden v čl. IV. odst. 6.
této smlouvy.

Dotaci

lze použít

pouze

v období

od

1. 1. 2021

do 31. 12. 2021

na úhradu

způsobilých

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. 2021 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 ao změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Dotaci nelze použít na nezpůsobilé výdaje projektu. Nezpůsobilé výdaje nelze také započítat
do 30% finanční spoluúčasti příjemce dle čl. III. odst. 3 této smlouvy. Nezpůsobilými výdaji
projektu se rozumí:
a) úhrada výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary (mimo výdajů na věcné ceny v soutěžích,
které jsou součástí akce, kde cena za 1 ks nepřesahuje částku 500,- Kč - např. kytice,
diplomy, medaile, drobné upomínkové předměty);
b) nákup nemovitostí;

c) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
d) úhrada cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů (ust. $ 151 - $ 190);
e) dotace jiným fyzickým a právnickým osobám;
f) úhrada daně z přidané hodnoty v případě, že žadatel má právo na její odpočet;
g) úhrada úvěrů a půjček, penále, pokuty, správní a místní poplatky;
h) výdaje přesahující 60 % poskytnuté dotace na úhradu mezd, ostatních osobních nákladů a
odvodů na sociální a zdravotní pojištění příjemce dotace a zaměstnanců příjemce dotace;
i) výdaje přesahující 60 % poskytnuté dotace na úhradu jakýchkoli výdajů žadatele — právnické
osoby — na činnost osob, které jsou členy statutárních či jiných orgánů tohoto žadatele, členy
či vlastníky tohoto žadatele (vyjma úhrad cestovních náhrad v rámci zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), max. 60 % hranice se týká i součtu výdajů
položek uvedených v odrážce h) ai);
j) výdaje přesahující částku 1 000 Kč měsíčně na úhradu spojů (poštovné, telekomunikační
služby, internet);
k) auditorské služby;

1) revize a kontroly;
m) bankovní poplatky.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran
Příjemce se zavazuje, že:
a) nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu,
b) bude realizovat projekt na vlastní účet a vlastní zodpovědnost,

nepřevede

poskytnutou

dotaci na jiný právní subjekt,

c) naplní účelové určení projektu.
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Příjemce se dále zavazuje:

a)

realizovat

c)

splnit

projekt

za

podmínek

této

smlouvy,

v souladu

s právními

předpisy,

Zásadami a platnými Pravidly,
b) použít dotaci k účelu dle této smlouvy a v souladu s podmínkami této smlouvy,
povinnosti

vyplývající

ze

zákona

č.

121/2000

Sb.,

platnými

o

právu

autorském,

o právech

dotace

nebo

toto vyúčtování

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
d) vést a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace,
e) kalkulovat všechny náklady bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce má nárok
na její odpočet.
Příjemce je povinen nejpozději do 10. 1. 2022 splnit následující:
I. Předložit poskytovateli
a)

celkové vyúčtování

poskytnuté

lhůtě předložit k poštovní přepravě. Vyúčtování bude obsahovat:

v této

závěrečnou zprávu — zhodnocení projektu obsahující stručný popis realizovaného projektu,
celkové vyhodnocení splnění účelu, přínos pro statutární město Brno; doporučená struktura
závěrečné zprávy je zveřejněna na: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mestabrna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-kultury/formulare-pro-dotace/fc4466343,

b) vyplněný formulář „Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti kultury — projekt 2021“, který je
uveřejněn na webových stránkách poskytovatele a který je k dispozici také na OK MMB,

c)

kopie prvotních dokladů prokazujících využití dotace v příslušném kalendářním
roce.
Veškeré originály dokladů příjemce a jejich předložené kopie budou označeny textem,

ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z konkrétní dotace poskytovatele
(např. uvedení nápisu: „Hrazeno z dotace města Brna 2021“),

d) prokázání úhrady prvotních dokladů:
© Úhrada plateb v hotovosti — zjednodušený daňový doklad (paragon), faktura,
na základě uzavřené smlouvy — nutno doložit výdajovým pokladním dokladem,
«

Úhrada bezhotovostní — faktura, smlouva — nutno doložit kopií výpisu z bankovního
příjemce,

platby
účtu

e) fyzické a právnické osoby, které vedou účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu,
předloží podpisem oprávněné osoby opatřenou část účetního deníku nebo hlavní knihy,
dokládající zaúčtování veškerých dokladů, použitých k vyúčtování dotace. Podmínka „vést
a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace“ (viz odst. 2 písm. d)
tohoto článku smlouvy) bude splněna zavedením analytické evidence příslušných účtů nebo
sledováním čerpání dotace v rámci střediska,

f)

příjemci,

g)

kteří vedou

jednoduché

účetnictví,

prokáží

zavedení

všech

dokladů

použitých

k vyúčtování do peněžního deníku opatřeného podpisem oprávněné osoby. Příjemci, kteří
nevedou účetnictví, doloží čestné prohlášení o této skutečnosti a doklady, kterými bude
dotace vyúčtována, vše opatřené podpisem oprávněné osoby,

vpřípadě využití dotace na úhradu nájmu bude předložen doklad, popř. kopie dokladu,
splňující základní náležitosti nájemní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zejména vymezení předmětu nájmu, smluvních
stran a výše nájemného).

II.

Vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl. IV odst. 6 písm. a) a b) této smlouvy případnou
nepoužitou část prostředků dotace. Před vrácením dotace nebo její části je vhodné předem
informovat OK MMB.

Případné informace v oblasti vyúčtování poskytnou pracovníci OK MMB:
Ing. Gregrová Ing. Pospíšilová Ing. Seberová —

Bc. Juříček —
OK MMB v

případě prodlení příjemce s předložením vyúčtování poskytnuté dotace dodatečně

stanoví
písemným
oznámením
náhradní
termín
ne delší
než
30
pro předložení tohoto vyúčtování. Oznámení o stanovení náhradního
odesláno současně s výzvou k vrácení dotace.

kalendářních
termínu může

dnů
být
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Příjemce

je

povinen

v případě

výzvy

obdržení

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:

v případě, že vrácení dotace
b) č. 111 350 222/0800, pokud
do 28. 2. 2022, var. symbol:
c) č. 111 158 222/0800, pokud

číslo této smlouvy

uvedené

na 1. stránce vpravo nahoře,

či její části se uskuteční do konce roku 2021,
vrácení dotace či její části se uskuteční v termínu od 1. 1. 2022
64022229, v předmětu se uvede číslo této smlouvy,
k vrácení dotace či její části dojde po 28. 2. 2022, var. symbol:

číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo nahoře.

Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. 107 až 109

Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazuje se příjemce poskytnutou
neprodleně vrátit zpět na účet poskytovatele.

dotaci včetně úroků

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 citovaného zákona).
Příjemce se zavazuje při čerpání dotace postupovat v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

č. 134/2016 Sb.,

V. Další povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje uvádět na všech tištěných i elektronických materiálech souvisejících
srealizací projektu (např. publikace, časopisy, noviny, sborníky, propagační materiály všeho
druhu, webové stránky):

a) že se projekt uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna— a současně
b) logo či znak statutárního města Brna. Použití loga je příjemci povoleno již uzavřením této
smlouvy, příjemce je současně povinen používat logo v souladu s Manuálem jednotného
vizuálního stylu. V případě použití znaku statutárního města Brna je třeba postupovat dle
platného znění Statutu pro užívání znaku a vlajky města Brna a znaků a vlajek městských
částí. Manuál jednotného vizuálního stylu a Statut pro užívání znaku a vlajky města Brna
a znaků a vlajek městských částí je uveřejněn na webových stránkách města Brna v části
https://www.brno.cz/logo/. V nutných případech může příjemce konzultovat použití loga
na adrese logo ©Abrno.cz.

Příjemce se zavazuje na akcích, které se konají v rámci projektu, na který je poskytnuta dotace,
zajistit pro návštěvníky nekuřácké prostředí.
Příjemce je povinen předat poskytovateli vzory materiálů uvedených v odst. 1 tohoto článku
k provedení kontroly splnění povinností příjemce uvedené v odst. 1 tohoto článku. Příjemce
bude předávat poskytovateli vzory materiálů průběžně,
nejpozději však současně
s předložením závěrečného vyúčtování čerpání dotace.
V případě poskytnutí dotace na vydání publikace (časopisu, novin, sborníku) je příjemce
povinen předat poskytovateli 3 výtisky publikace (časopisu, novin, sborníku). V případě
poskytnutí dotace na vydání multimediálního nosiče je příjemce povinen předat poskytovateli 3
kusy multimediálního nosiče. Obojí však nejpozději s předložením vyúčtování dotace.
Příjemce se zavazuje prezentovat akce, které se konají v rámci projektu, na který je poskytnuta
dotace, pouze na výlepových plochách k tomu určených. Informace o podmínkách pořádání
kulturních akcí a o možnosti jejich prezentace příjemce najde na webových stránkách města
Brna v části:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestka-primatorky/odborkultury/poradani-a-prezentace-kulturnich-akci/. © Poskytovatel
doporučuje © příjemci | využít
bezplatnou prezentaci na turisticko - informačním portálu GOTOBRNO

www.gotobrno.cz .

Příjemce je povinen předat poskytovateli prostřednictvím OK MMB na všechny akce, které se
vrámci projektu konají v Brně, v přiměřeném předstihu pozvánku buď elektronicky (na
adresu ok©Abrno.cz a současně na
nebo 2 kusy tištěných
pozvánek (dle aktuální dohody s OK MMB).
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Příjemce se zavazuje

poskytnout poskytovateli na jeho žádost dle aktuální dohody 2 až 10 ks

čestných vstupenek na akce, které se konají v rámci projektu, na který je poskytnuta dotace.

Příjemce se zavazuje nepoužívat při realizaci projektu plastové nádobí k jednorázovému
použití. Tato povinnost se vztahuje i na třetí subjekty, které působí na projektu a podávají jídlo

a nápoje účastníkům.

Příjemce je povinen oznámit poskytovateli svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu

statutárního orgánu,

změnu

kontaktu

apod.,

či změnu

vlastnického vztahu

k věci, na kterou se

dotace poskytuje, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne
nabytí účinnosti této změny. V případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen
tuto skutečnost oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu po vstupu do likvidace.
V případě změny účtu příjemce současně s oznámením změny poskytovateli doručí doklad
o zřízení nového účtu.
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.

10.

Písemný souhlas se změnou

a) OK

MMB -— v případě

projektu uděluje:

souhlasu

s méně

závažnou

změnou

projektu.

Za méně

závažnou

změnu projektu se považuje taková změna, která nemá zásadní dopad na účel poskytnuté
dotace (např. změna názvu projektu bez změny obsahu projektu, formální změna projektu či
smlouvy, změna místa či termínu konání akce či akcí v daném období čerpání dotace,

snížení skutečných celkových způsobilých nákladů projektu o více než 20 % a max. 40%
oproti nákladům předpokládaným, změna položek, na které lze čerpat dotaci, při současném
dodržení

obsahu

projektu,

realizace

formou

streamování

či

uvedením

dramaturgického plánu do 30% oproti skutečnostem uvedeným v žádosti);

online,

krácení

b) Zastupitelstvo města Brna — v případě souhlasu se závažnou změnou projektu. Za závažnou
změnu projektu se považuje taková změna, která má zásadní dopad na účel poskytnuté

dotace (např. změna názvu projektu způsobená změnou obsahu projektu, snížení celkových
způsobilých nákladů projektu o více než 40 % oproti nákladům předpokládaným, krácení

dramaturgického plánu nad 30% oproti skutečnostem uvedeným v žádosti, převod realizace
projektu do roku následujícího) a na termíny stanovené pro čerpání a vyúčtování dotace.

1.
12.

Při

změnách

vrozpočtu

projektu

dostupný na stránkách OK MMB:

se

příjemci

doporučuje

využít

https://www.brno.cz/?id=4464397.

ktomu

určený

formulář

Příjemce se zavazuje dokončit realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021.

VI. Kontrola
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné veřejnosprávní kontroly nakládání
s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je vymezen touto
smlouvou, a předložit při kontrole všechny požadované doklady. Kontrolu provádí zpravidla OK
MMB, případně

jiný orgán určený poskytovatelem.

Poskytovatel je oprávněn v případě podezření na porušení rozpočtové kázně zjištěného
průběžnou veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace.
Příjemce je povinen po dobu deseti let ode dne účinnosti
materiály:
a) žádost včetně povinných příloh,

této smlouvy

archivovat následující

b) tuto smlouvu,
c) originály dokladů prokazujících čerpání dotace,
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d) originály dokladů prokazující splnění min. 30 % finanční spoluúčasti příjemce na financování
projektu,

e) dokumentaci o zadávání veřejné zakázky, je-li zadávána,
f) závěrečnou zprávu.
VII. Sankční ustanovení

Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s právními předpisy (zejména se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů) poruší rozpočtovou kázeň, tj. neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci,
bude

poskytovatel

postupovat

v souladu

s ustanoveními

$

22

zákona

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

č.

250/2000

Sb.,

V případě neoprávněného použití či zadržení poskytnuté dotace bude příjemci uložen odvod
za porušení rozpočtové kázně odpovídající výši neoprávněně použitých či zadržených
finančních prostředků. Kdy se jedná o neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků, je
uvedeno

v $ 22

odst.

2 a 3 zákona

č. 250/2000

Sb.,

o rozpočtových

pravidlech

územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; jedná se mimo jiné i o porušení povinností stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace.

Poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě
max. 30 kalendářních dnů, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil
méně závažnou povinnost dle čl. V. této smlouvy, jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní
lhůtě, nebo nepředložil vyúčtování v termínu stanoveném touto smlouvou. V rozsahu, v jakém
příjemce provede opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
Za porušení méně závažné povinnosti

stanovené v čl. V. této smlouvy,

u které není možné

provést nápravu ani ve stanovené náhradní lhůtě, nebo u které příjemce neprovede nápravu ani
ve stanovené náhradní lhůtě, bude příjemci v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod
ve výši 1% z poskytnuté dotace za každé jednotlivé porušení povinnosti. Za předložení
vyúčtování čerpání dotace po stanoveném termínu:
- do 5 kalendářních dnů ............<..<..<.<<s44e4 1% z poskytnuté dotace
- od 6 do 30 kalendářních dnů ..................« 3% z poskytnuté dotace.
Za porušení méně závažné povinnosti se nepovažuje porušení ustanovení čl. V. odst. 10 písm.
b) této smlouvy.

Při porušení několika méně závažných
sčítají.

povinností se odvody za porušení rozpočtové

kázně

VII. Závěrečná ustanovení

Změnit či doplnit tuto smlouvu
formou písemných vzestupně
smluvních stran.

mohou smluvní strany pouze na základě vzájemné dohody
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a doručením či předáním této smlouvy oběma smluvním stranám. Smlouva nabývá účinnosti
dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých

smluv,

uveřejňování

znění pozdějších předpisů.

těchto smluv

a o

registru smluv

(zákon

o registru smluv),

ve

Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla poskytovatelem v plném rozsahu
zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon oregistru smluv),
ve znění pozdějších předpisů, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že statutární město Brno — Magistrát města
Brna zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679

ze

dne

27.

dubna

2016

o

ochraně

fyzických

osob

v

souvislosti

6
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se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací je umístěno na
stránkách httos://www.brno.cz/gdpr/.

5.
6.

Závazek založený touto smlouvou
nebo.výpovědí.
Každá ze smluvních

lze ukončit na základě

písemné

dohody smluvních

stran

stran je oprávněna závazek z této smlouvy písemně vypovědět bez udání

důvodu. Výpovědní Ihůta je 14 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení

výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena

třetím dnem ode dne jejího odeslání.
finančních prostředků.
7.

Smlouva

Ve výpovědní

se vyhotovuje ve třech stejnopisech,

lhůtě poskytovatel

pozastaví vyplácení

každý z nich má platnost originálu. Poskytovatel

obdrží dvě vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.

Doložka:

Poskytnutí dotace
16. 2. 2021.

bylo schváleno

Podmínky

této smlouvy

konaném dne 23. 3. 2021.
V Brně dne

14.05,

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí OK MMB

2021

na zasedání Zastupitelstva
byly schváleny

města

Brna č. Z8/24

na zasedání Zastupitelstva města

V Brně dne

14.05,

konaném

dne

Brna č. Z8/25

202

zá příjemce
MgA. Jiří Honzírek
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