Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

46. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace na
projekt Nebe plné hvězd - XVIII. ročník
Anotace
Kancelář marketingu a cestovního ruchu předkládá návrh smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Nebe
plné hvězd 2021 - XVIII. ročník" - pietní akt a koncert k ukončení II. světové války, hudební část s
akcentem na hudebníky a umělce, kteří mají v tomto roce životní jubileum

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Koudelka a otec s.r.o.,
Brno, Hoštická 218/1, PSČ 64200, IČO: 29378796, ve výši 200 tis. Kč na
projekt "Nebe plné hvězd - XVIII. ročník",
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace společnosti Koudelka a otec s.r.o.,
ve výši 200 tis. Kč, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu

Stanoviska
Materiál byl projednán Radou města Brna na R8/210. schůzi dne 30. 3. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Bc. Jakub Geisler
vedoucí odboru - Kancelář marketingu a cestovního
ruchu
25.3.2022 v 13:57
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Kristýna Černá
eZMB / eRMB - Člen Zastupitelstva města Brna předkladatel/ka
25.3.2022 v 13:59

Sestava vytvořena 25.3.2022 v 13:59
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Důvodová zpráva
Kancelář marketingu a cestovního ruchu předkládá návrh smlouvy o poskytnutí dotace
na projekt "Nebe plné hvězd – XVIII. ročník“ - pietní akt a koncert k ukončení II. světové války,
hudební část s akcentem na hudebníky a umělce, kteří mají v tomto roce životní jubileum.
Projekt Nebe plné hvězd je akcí tradiční a organizátor tuto akci charakterizuje takto: „Pod
názvem Nebe plné hvězd se v sadech Národního odboje každoročně připomínají události
a následky nejstrašnější války v dějinách lidstva. Pietní část připomene památku umučených
a popravených za druhé světové války.
V hudební části se bude gratulovat hudebníkům a umělcům, kteří mají letos životní jubileum.
Dotace bude hrazena z rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu, položka
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby.
Materiál byl projednán Radou města Brna na R8/210. schůzi dne 30. 3. 2022.
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Statutární

Doručeno:

město

28.02.2022

Brno

MMB/0127039/2022
ety:1

<

přílohy:

MN
druh:

Vi/ev:

wmmoles8322c16C

s|eluloj

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Brna na rok/roky....
Název projektu:

NEBE PLNÉ HVĚZD - XVIII. Ročník

(jméno a příjmení žadatele,
Oficiální název žadatele/příjmení a jméno fyzické osoby ne/podnikající
žadatele, sídlo, IČO - v případě
adresa bydliště, datum narození - v případě fyzické osoby / název
právnické osoby a OSVČ)
Koudelka a otec S.r.0.

e-mail; případně mimo
Kontakt (jméno a příjmení osoby + funkce, např. předseda spolku, ředitel; tel.;

statutárního zástupce i kontaktní osoba)

Jakub Koudelka - společník,

účtu, kód banky, název
Bankovní spojení (účet žadatele, na který má být příp. dotace poskytnuta — č.
banky)
7175771001/5500, Raiffeisenbank a.s.
Termín realizace projektu:
30.04.2022

Požadovaná částka (v Kč):
200.000,-

Popis žadatele (charakteristika zaměřená na prokázání schopností a dovedností žadatele,
projekty v dané oblasti) max. 600 znaků

realizované

Žadatel má s pořádáním kulturních, společenských a sportovních akcí bohaté a dlouholeté zkušenosti.
Popis projektu (max. 2 000 znaků) - popis projektu může být přílohou žádosti

mnoha žánrů v
NEBE PLNÉ HVĚZD je jedinou akcí s volným vstupem v Jihomoravském kraji, kde hudba
události a
podání jubilujících hudebních osobností se vztahem k našemu regionu koloruje historické
měst
dalších
a
uctívá památku umučených a popravených, po nichž jsou pojmenovány ulice Brna
připomínání odbojáři
Jihomoravského kraje. Každoročně za účasti pozvaných starostů, v jejichž obcích se
roku 2022.
narodili, | v tom je toto setkání výjimečné. V hudební části letos rovněž akcentujeme jubilanty
V
pomník.
dnes
je
místě
jeho
Na
Akce se koná v místech, kde dříve stál koncentrační tábor Pod kaštany.
Zároveň je to na
průběhu koncertu u něj stojí čestná stráž a hosté a účinkující tam kladou květiny a věnce.
akci
výjimečné
rozhraní tří městských částí Brno-střed, Žabovřesky a Královo Pole. Takže se při této
— hudebníci a
setkávají obyvatelé města. Zahajuje se státní hymnou a připomínají se jubilující osobnosti
umělci, kteří žijí či žili a působí či působili v Brně a Jihomoravském kraji.

o dotaci z rozpočtu
Odůvodnění žádosti - ve smyslu $ 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. (proč žadatel
města Brna žádá, max. 300 znaků)

generacím druhou
Žádost o dotaci podáváme, protože považujeme za důležité připomínat dnešním
aktem uctít
světovou válku, aby se v budoucnu takové hrůzy již neopakovaly. Také chceme pietním
í veřejnosti.
památku obětí li. světové války. Přínos projektu také vidíme v kulturním obohacen
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Sezizam skutečně doložených příloh žadatelem:

položkový rozpočet

výpis z obchodního rejstříku
potvrzení o vedení bankovního účtu
čestné prohlášení o podílu v právnické osobě
čestné prohlášení o bezdlužnosti

Datum podpisu 18.2.2022

é

podpi

tupce žadatele + příp. razítko

Povinné přílohy žádosti o individuální dotaci: položkový rozpočet nákladů
a výnosů, doklad o zřízení účtu žadatele, čestné
prohlášení o podílu v právnické osobě, údaje o skutečném majiteli právnické
osoby podle zákona upravujícího evidenci
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které
byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením
novými údaji, jedná-li se o evidující osobu,čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči
veřejným rozpočtům. K žádosti doporučujeme
přiložit podrobný popis projektu/činnosti.

K žádosti mohou být přiloženy nepovinné přílohy např. doporučení atd. Vámi poskytnuté osobní
údaje zpracovává
Statutární město Brno — Magistrát města Brna 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 volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Více informací
získáte na stránkách https://www.brno.cz/gdpr/ a dle jednotlivých agend https://www.brno.cz/
gdpr/zaznamy-ocinnostech-zpracovani/“
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2|a|nloj
Položkový rozpočet nákladů a výnosů - žádost o individuální dotaci
z rozpočtu
města Brna na rok/roky ...

Název žadatele: Koudelka a otec s.r.o.

Název projektu: NEBE PLNÉ HVĚZD - XVIII. ročník

Rozpočet musí být vyrovnaný

— náklady musí být ve stejné výši jako výnosy.

Druh nákladu např.: materiál, služby (cestovné, přepravné, spoje,
ubytování, pronájem, osvětlení, ozvučení, propagace,
autorské poplatky, např. OSA, honoráře) osobní náklady - dohody
o PP a PČ, mzdy a odvody, drobný dlouhodobý

hmotný majetek (do 40 tis. Kč), drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(např. software - do 60 tis. Kč)

Předpokládané náklady projektu (v tis. Kč)
Druh nákladu
drobný materiál (pásky na bannery, Šroubky, lepící
pásky), květiny
pódium, ozvučení, osvětlení, hlediště, ostraha
propagace, OSA, foto, videozáznam, výroba bannerů,

web

tisk, tiskové materiály
účinkující, moderátor, cestovné, ubytování,
doprovodný program (honoráře)
pronájem, energie
námět, scénář, režie, produkce, PR

organizační zajištění
Celkem:
Požadovaná částka od města

Dotace MK ČR

náklady

10.000

52 000

30 000

78 000

45 000

25 000

15000

135 000

70000

15000

10 000

25 000

20000

100 000

0

Předpokládané výnosy projektu (v tis. Kč)
Brna

Dotace - ostatní obce
Dotace - fondy EU
Dary
Příjmy (vstupenky, prodej)
Výnosy z reklamy
Ostatní výnosy (ostatní výnosy specifikujte - např.
vlastní vklad)

Požadovaná dotace

20 000

450 000

Dotace JMK

Celkem:

fžstkně VanePBlné

200 000
200 000,00

0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
450 000,00

Datum 18.2.2022
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI
Já, níže podepsaný Mgr. Vladimír Koudelka,
narozen
bytem trvale:
X

s funkcí statutárního orgánu:

O

zmocněnec

jménem organizace
název Koudelka a otec s.r.o.
sídlo Hoštická 218/1, 642 00 Brno

IČ 29378796

čestně prohlašuji, že uvedená organizace nemá evidován nedop
latek
x

u orgánů Finanční správy České republiky

X

u orgánů Celní správy České republiky

X

na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a na penále a
na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politik
u

zaměstnanosti a na penále

V Brně dne 18.2.2022
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODÍLU
V DALŠÍCH OSOBÁCH
Já, níže podepsaný Mgr. Vladimír Koudelka,
narozen
bytem trvale:

s funkcí statutárního orgánu:
O

zmocněnec

jménem organizace
název Koudelka a otec s.r.o.
sídlo Hoštická 218/1, 642 00 Brno
IČ 29378796

čestně prohlašuji, že uvedená organizace

x

nemá podíl v žádné další osobě
má podíl v následujících osobách
název

Jsem

si

plně

sídlo

vědom

(a)

právních

výše

důsledků

v

případě

nepravdivosti

podílu

čestného

prohlášení.

V Brně dne 18.2.2022
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36] Raiffeisen

POTVRZENÍ - vedení účtu

LN BANK

Bonko inspirovaná klienty

ev. číslo 1204259

Koudelka a otec s.r.o.
Hoštická 218/1
64200 Brno

Česká republika

Tento doklad má pouze informativní charakter a nenahrazuj
e výpis z účtu.
Tímto potvrzujeme, že klient Koudelka a otec s.r.o.
má ke dni 16.02.2022 veden u Raiffeisenbank a.s.
tento
účet

| Číslo Účtu

Kód banky
IBAN

(SWIFT kód banky (BIC)
Jméno a příjmení/Obchodní firma/Název

I Rodné číslo/IČ

| Adresa trvalého pobytu/Sídlo

Číslo a země vydání cestovního průkazu

|7175771001
5500
CZ3055000000007175771001

|RZBC CZ PP

|Koudelka a otec s.r.o.

|

29378796
|Hoštická 218/1, 64200 Brno, Česká republika

|
3

(u cizince)

Toto potvrzení se vydává na žádost klienta,
V Brně, 16.02.2022

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1718/2b, 140 78 Praha 4, IČO
49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský
m

soudem v Praze, sp. zn, B 2051
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Tento výpis elektronicky podepsal "ČR Krajský soud v Brně" dne 17.2.2022 v 13:14:4
0. EPVíd:EC/Ha0eVRB2DnZ0taJiduw

Úplný výpis
z evidence skutečných majitelů vedené
Krajským soudem v Brně

Spisová značka:

Skuteční majitelé:

Skutečný majitel:

automaticky propsáno
JAKUB KOUDELKA, dat. nar.

Státní příslušnost: Česká republika

r.č.

Adresa místa pobytu: Jírovcova 798/33, Kohoutovic
e, 623 00 Brno
Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba
s koncovým vlivem

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného
majitele:

Vlastnictví podílu na prospěchu.

Velikost přímého podílu na prospěchu: 100,00%
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Velikost přímého podílu na hlasovacích právech: 100,0
0%
Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:

3. února 2018

zapsáno 1. června 2021

Údaje platné ke dni: 17. února 2022 03:43
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Úplný výpis
z evidence skutečných majitelů vedené
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 76448

Spisová značka:
Název:
Identifikační číslo:
Skuteční majitelé:
Skutečný majitel:

C 76448 vedená u Krajského soudu v Brně
Koudelka a otec s.r.o.
293 78 796
automaticky propsáno
JAKUB KOUDELKA, dat. nar.
.č.
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Jírovcova 798/33, Kohoutovice, 623 00 Brno
Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na prospěchu.
Velikost přímého podílu na prospěchu: 100,00%
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Velikost přímého podílu na hlasovacích právech: 100,00%

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
3. února 2018
zapsáno 1. června 2021

Údaje platné ke dni: 17. února 2022 03:43
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA
Smlouva č.
Smluvní strany:
1. Statutární město Brno
Zastoupeno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Účet:
Je plátce DPH

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
44992785
CZ44992785
Mgr. Jakub Geisler, Kancelář marketingu a cestovního ruchu MMB
542 175 186
geisler.jakub@brno.cz
Česká spořitelna, a.s.
111211222/0800

(dále také „poskytovatel“)
a
2. Koudelka a otec s.r.o.
Sídlo:
Brno, Hoštická 218/1, PSČ 64200
Zastoupeno:
Mgr. Vladimír Koudelka, jednatel
IČO:
29378796
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
7175771001/5500
Není plátce DPH.
(dále jen „příjemce“)
uzavírají tuto
SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA
Článek I.
Účel dotace
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové individuální neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na Nebe plné hvězd – XVIII. ročník (pietní akt
a koncert k ukončení II. světové války, hudební část s akcentem na hudebníky a umělce, kteří mají
v tomto roce životní jubileum) dne 30. dubna 2022 v sadech Národního odboje (dále jen „akce“), na
základě žádosti vč. příloh evidované pod č.j. MMB/0127039/2022.

1
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2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat vlastními silami na vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, veřejným zájmem, podmínkami této smlouvy,
a to nejpozději do 30. 4. 2022.
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 250/2000 Sb.“).
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 všechna ustanovení tohoto zákona.
5. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,
státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují. Dotace není slučitelná s další podporou poskytnutou z rozpočtu města Brna
na akci.
Článek II.
Výše dotace
Příjemci je poskytována dotace ve výši 200.000,00 Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) na realizaci
akce uvedené v čl. I. této smlouvy.

Článek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví
smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Dotace je poskytována s povinností
následného vypořádání.

Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce nejpozději do 30. 5. 2022. Prostředky dotace
nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů akce
a vzniklých při realizaci akce hrazených z dotace převodem finančních prostředků v hotovosti nebo
bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby. Uznatelnými výdaji
se rozumí výdaje akce, které nejsou označeny v této smlouvě jako neuznatelné, a které jsou
hrazeny z dotace, příp. i z jiných zdrojů.
2. Příjemce je oprávněn provádět změny akce jen s předchozím písemným souhlasem poskytovatele,
zejména změny účelu dotace, změnu místa konání mimo území města Brna. Za písemný souhlas
se považuje uzavření dodatku k této smlouvě, jehož předmětem je požadovaná změna. Bez
písemného souhlasu poskytovatele je možné měnit:
a) neuznatelné výdaje,
b) u uznatelných výdajů pouze výši jednotlivých položek rozpočtu maximálně do výše 20 %
celkového rozpočtu (tj. skutečně vyčerpané částky) a měnit počet či množství jednotlivých
položek.

2
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3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této smlouvy.
4. Dotace je poskytována na uznatelné výdaje akce. Neuznatelnými výdaji se rozumí: úhrada mezd,
ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce,
úhrada výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary, s výjimkou věcných cen ve sportovních
soutěžích pro děti a mládež, které jsou součástí akce, pořízení investičního majetku, úhrada
cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
a daň z přidané hodnoty.
5. Uznatelné výdaje akce musí vzniknout v době platnosti a účinnosti této smlouvy nejpozději do dne
uvedeného v odst. 1 tohoto článku.
6. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní-li příjemce definici zadavatele podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je dále povinen
postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.
7. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit
řádné a oddělené sledování čerpání dotace v účetnictví (např. formou analytického členění, členění
podle středisek, zakázek apod.). Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen
vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního
dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f), a aby předmětné
doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky
a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky
ve vztahu k dotaci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních dokladů prokazujících použití dotace
uvedením „SMB, č. dotační smlouvy, v částce …“. Příjemce uvede toto označení zejména
na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur, paragonů a smluv.
8. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při veřejnosprávní kontrole (zejména
dodavatelé zboží a služeb pro příjemce) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví
a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.
9. Příjemce je povinen, pokud ho poskytovatel požádá, podat informace o výši čerpání dotace
k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.
10. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30. 5. 2022 finanční vypořádání dotace
jako součást závěrečné zprávy. V tomto termínu musí být závěrečná zpráva a finanční vypořádání
dotace doručeny poskytovateli, nepostačuje předání k poštovnímu doručení. Připadne-li poslední
den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
Součástí finančního vypořádání dotace je prokázání spolufinancování/ příjmů vztahujících se
k projektu ze strany příjemce. Příjemce je povinen prokázat v rámci finančního vypořádání dotace
veškeré uznatelné výdaje projektu, a to i v případě, že nebyly hrazeny z dotace nebo byly hrazeny
z dotace jen částečně (tj. výdaje byly hrazeny z vlastních nebo jiných zdrojů příjemce). Nejpozději
k termínu pro předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace je příjemce rovněž
povinen vrátit převodem na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou
nepoužitou část dotace a informovat poskytovatele o zaslané vratce. Příjemce doloží finanční
vypořádání dotace soupisem všech prvotních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů akce
na formuláři Finanční vypořádání dotace, který tvoří přílohu této smlouvy. Příjemce doloží finanční
vypořádání dotace také kopiemi všech prvotních dokladů prokazujících čerpání dotace (zejména
faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.).
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11. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) stručný popis realizované akce,
b) celkové vyhodnocení splnění účelu,
c) finanční vypořádání dotace s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vypořádání
dotace v souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy,
12. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli bezodkladně ode dne,
kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik,
transformaci, přeměnu nebo zrušení právnické osoby s likvidací, zahájení insolvenčního řízení,
změnu statutárního orgánu příjemce apod.
13. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli do 7 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které
mají nebo mohou mít vliv na posouzení veřejné podpory u příjemce ve vztahu k této smlouvě,
zejména je povinen oznámit obdržení podpory de minimis, která má nebo může mít vliv na
překročení limitů stanovených příslušnou legislativou.
14. Příjemce je povinen uvádět na všech tištěných i elektronických materiálech souvisejících s realizací
projektu (propagační materiály všeho druhu, webové stránky):
a) že se akce uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna – a současně
b) že se akce uskutečňuje „pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové“ –
a současně
c) logo či znak statutárního města Brna. Použití loga města Brna je povoleno již uzavřením této
smlouvy, příjemce nemusí žádat o souhlas před použitím loga. V případě nutnosti je možno
konzultovat použití loga na adrese logo@brno.cz. 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. Toto ustanovení smlouvy se neuplatní, je-li smlouva o poskytnutí dotace
uzavřena po realizaci akce.
15. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci akce, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména
poskytovatele a akce realizovat v souladu s právními předpisy, veřejným zájmem.
16. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení akce archivovat následující podkladové
materiály:
a) žádost včetně povinných příloh,
b) tuto smlouvu,
c) originály dokladů, prokazujících čerpání dotace,
d) dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána,
e) závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace.

Článek V.
Kontrola
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
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2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku,
zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních
dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů akce a využití prostředků v souladu s účelem akce.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace akce, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele.
4. Za pravdivost i správnost závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace odpovídá osoba
oprávněná jednat za nebo jménem příjemce, která tuto skutečnost v závěrečné zprávě
a ve finančním vypořádání dotace písemně potvrdí.

Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel postupuje dle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil,
povinen zaplatit penále dle § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvodů za
porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za porušení
pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího porušení těchto
pravidel u stejné zakázky, nestanoví-li tato smlouva o poskytnutí peněžních prostředků jinak. Při
neoprávněném použití peněžních prostředků odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnutých prostředků, ledaže se podle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí peněžních
prostředků za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně
závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li tato smlouva
jinak. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků
poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel peněžních prostředků pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše předpokládaného
odvodu. Pokud Magistrát města Brna uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí
uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým
odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové
kázně. Pokud Magistrát města Brna odvod neuloží, poskytovatel peněžních prostředků poskytne
pozastavené peněžní prostředky příjemci.
3. Nedodržení povinnosti vyplývající z odstavce č. 9, 10, 12 a č. 14 článku IV. smlouvy je považováno
za méně závažné porušení povinnosti / nemá vliv na naplnění účelu dotace a není považováno
za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato
porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím způsobem:
a) informace o stavu čerpání dotace podle čl. IV. odst. 9 po stanovené lhůtě:
do 5 kalendářních dnů
1 % poskytnuté dotace
od 6 do 30 kalendářních dnů
2 % poskytnuté dotace
b) Předložení vypořádání a/nebo závěrečné zprávy po stanovené lhůtě podle čl. IV. odst. 10
do 5 kalendářních dnů
1 % poskytnuté dotace
od 6 do 30 kalendářních dnů
2 % poskytnuté dotace
c) Porušení povinnosti stanovené v čl. IV. odst. 12
d) Porušení povinnosti stanovené v čl. IV. odst. 14

2 % poskytnuté dotace
5 % poskytnuté dotace
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4. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.
Článek VII.
Ukončení smlouvy
1. Závazek založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo
výpovědí.
2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna závazek z této smlouvy písemně vypovědět bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi
druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od
jejího odeslání.
3. Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví uvolňování finančních prostředků.
4. V případě ukončení závazku dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci poskytovateli ke dni
zániku závazku.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednáním podle této smlouvy za poskytovatele oprávněna
kontaktní osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec Magistrátu města
Brna.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné ujednání o obchodním tajemství ve vztahu
k nim či třetím osobám, na které se vztahuje právo na ochranu před zveřejněním.
4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků
na základě dohody obou smluvních stran. Při změně čísla účtu příjemce/zřizovatele, na který má
být dotace zaslána, je příjemce povinen předložit nebo zaslat žádost o zaslání dotace na nové číslo
účtu spolu s kopií smlouvy o běžném účtu nebo potvrzení banky o existenci účtu žadatele, na který
má být dotace poukázána, které bude obsahovat číslo nového účtu. Změny smlouvy v jiné, než
písemné formě jsou vyloučeny.
5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro poskytovatele a jedno
pro příjemce.
6. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že:
a) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči statutárnímu městu Brnu vzniklé ze samostatné
i přenesené působnosti města, které nabyly právní moci a jsou splatné (tj. zejména provedl
včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně);
b) nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České republiky,
Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním pojišťovnám
a orgánům, poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU;
c) nenachází se podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání
insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal a nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
a to i za období tří let před podáním žádosti;
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d) nenachází se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik
živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. fúze společnosti, rozdělení
společnosti);
e) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění
k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s projektem, na který má být
poskytována dotace;
f) vůči němu (příp. vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního
či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;
g) nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin podle hlav páté a
šesté části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani proti
němu nebylo v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č.
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li
příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, které jsou
jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické osoby
pro účely podání žádosti a uzavření a realizace (této) smlouvy o poskytnutí dotace.
7. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1.
Finanční vypořádání dotace – vzor
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především
pak název/obchodní firmu, adresu/sídlo, IČO, DIČ a číslo účtu.
Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/….
konaném dne ……… 2022.
V Brně dne ………………. 2022

V Brně dne ……………….. 2022

……………………………………….…

…………..……………………..………...

JUDr. Markéta Vaňková,
primátorka města Brna

Mgr. Vladimír Koudelka
jednatel
Koudelka a otec s.r.o.
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Příloha č. 1 smlouvy – Finanční vypořádání dotace – vzor
Finanční vypořádání dotace
PŘÍJEMCE
(jméno a příjmení/název/obchodní firma)
Adresa
(trvalý pobyt/ bydliště/doručovací
adresa/místo podnikání/sídlo)
IČO
(u fyzické osoby i datum narození)
Plátce/neplátce DPH*
Nárok na odpočet DPH na vstupu*

ANO – NE*

Název projektu/akce/činnosti
Celkové uznatelné výdaje na
projekt/akci/činnost
Výše dotace z rozpočtu SMB
Z dotace vráceno

(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)

Prostředky vráceny na účet SMB dne
Osoba odpovědná za vypořádání
projektu/akce/činnosti
(jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)
Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu/akce/činnosti
číslo
číslo
název
datum
účel platby
prvotního
dokladu
vystavení
účetního
dokladu
dokladu
dokladu

částka (bez
DPH) *
(v Kč)

v účetní
evidenci

z toho
částka
hrazená
z dotace
SMB

Potvrzuji pravdivost i správnost závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace.
V ................................................. dne ..........................................
Název/obchodní firma a podpis příjemce, resp. osoby oprávněné jednat za příjemce (příp. též otisk
razítka):
........................................................................................................................................
* Příjemce je plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na
vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede rovněž
celkové výdaje včetně DPH.
Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH.
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