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

47. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická
stezka Brno - Vídeň v roce 2022
Anotace
Dotace je poskytována příjemci na úhradu výdajů vzniklých realizací neinvestiční akce - zajištění a
vypravení cyklobusu na cyklovýlety po cyklostezce Brno - Vídeň pro cyklisty z Brna do vzdálenějších míst
trasy cyklostezky, převážně na rakouském území, s cílem propagace cyklostezky Brno - Vídeň a poznání
zajímavých míst na trase i v okolí. Tato dotace byla poskytnuta i v letech 2018 - 2021.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace dobrovolnému svazku obcí Cyklistická
stezka Brno - Vídeň na realizaci projektu "Cyklobus na cyklovýlety po cyklostezce
Brno - Vídeň" s celkovými náklady 100 tis. Kč a dobou realizace 2022
- smlouvu o poskytnutí schválené dotace mezi statutárním městem Brnem a
dobrovolným svazkem obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň, IČO: 750 45 974, se
sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. pověřuje

vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy.

Stanoviska
Rada města Brna na své schůzi č. R8/209 konané dne 23. 3. 2022 doporučila Zastupitelstvu
města Brna ke schválení. Schváleno jednomyslně 10 členy.
Finanční výbor materiál projednal na svém zasedání konaném dne 30. 3. 2022. Stanovisko bude
sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 29.3.2022 v 07:55

1/2

Vygenerováno programem eMMB
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek,
vedoucí odboru - Odbor dopravy
29.3.2022 v 07:55
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
29.3.2022 v 03:26

Sestava vytvořena 29.3.2022 v 07:55
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva
Na základě žádosti dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň, IČO: 750 45
974, o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, doručené Odboru dopravy MMB dne 7.2.2022,
je orgánům města předkládán materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna.
Předmětem žádosti je poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu
města Brna na úhradu výdajů vzniklých realizací projektu - zajištění a vypravení cyklobusu na
cyklovýlety po cyklostezce Brno - Vídeň pro cyklisty z Brna do vzdálenějších míst trasy
cyklostezky, převážně na rakouském území, s cílem propagace cyklostezky Brno - Vídeň a
poznání zajímavých míst na trase i v okolí. Tato dotace byla poskytnuta z rozpočtu města i v
letech 2018, 2019, 2020 a 2021.
Odbor dopravy MMB provedl v souladu s Dotačními pravidly, schválenými Zastupitelstvem
města Brna na zasedání Z8/33 dne 9.11.2021 předběžnou veřejnosprávní kontrolu. Žadatel i
žádost splňují veškeré požadavky dle výše uvedených dotačních pravidel.
Finanční prostředky pro rok 2022 jsou rezervovány v části rozpočtu Odboru dopravy MMB na
rozpočtové skladbě ORJ 5400 § 2219 pol. 5329 ORG 7540.
Vyúčtování poskytnuté dotace podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna.
Všechny dosud poskytnuté dotace tomuto subjektu byly vyúčtovány řádně a včas v souladu s
uzavřenou smlouvou.
Na základě výše uvedeného předkládáme návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace z rozpočtu města Brna ke schválení.

pro

pro

pro

Mgr. Suchý

Ing.
Kratochvíl

pro

RNDr.
Chvátal

pro

Ing. Grund

pro

Ing. Fišer

-----

Róbert Čuma

Bc. Koláčný
pro

JUDr. Kerndl

pro

JUDr. Oliva

pro

Mgr. Hladík

JUDr.
Vaňková

Rada města Brna na své schůzi č. R8/209 konané dne 23. 3. 2022 doporučila Zastupitelstvu
města Brna ke schválení. Schváleno jednomyslně 10 členy.
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Statutární

Doručeno:

město

07.02.2022

Vyplní Magistrát města Brna

Brno

MMB/0075604/2022
r

bi/sv:

Tor:

" Rok 2022

Právnická/fyzieká osoba

řílohy:4

listy:1

%*

v

o

Zádost o dotaci z rozpočtu města
>

mmb1les83223add

Lermin poaanu:

Kontakt: OD MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

Název žadatele: Cyklistická stezka Brno — Vídeň
Adresa sídla žadatele:
Masarykova 100, Židlochovice
Mobil:
Telefon:

Forma právnické
C

See

osoby (označte/dopište):

spolek

E-mail:
info©Abrnoviden.cz

ebeeně | | církevníči |příspěvková|

prospěšná
2

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Identifikační číslo žadatele:

společnost

Císlo a datum registrace:

Rg 9/2005 ze dne 28. 4. 2005
>+P
Plátce DPH*:
DIČ:CZ75045974

75045974

a „Ee

obchodní

dobrovo ný
| organizace | společnost
|náboženská
rů || seazskobuí
=
|

Registrováno u:

PSČ:
667 01
Webové stránky:
|www.brnoviden.cz

NE

*nehodící se škrtněte

Název a adresa peněžního ústavu:
Česká spořitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00
Číslo účtu žadatele:
255252 1399/0800

Identifikace 1. osob zastupujících práv. osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. - předseda
2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu
Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce žadatele:
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. - předseda
Adresa statutárního zástupce žadatele (nepovinné údaje):

Telefon:731066513

Stručný název akce nebo činnosti: realizace veřejných zakázek:
Cyklobusy na cyklostezku Brno — Vídeň 2022
Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti (stručně a jasně formulovaný, v příloze rozveďte— max. 3 str.

strojopisu): Vypravení cyklobusů na cyklovýlety po cyklostezce Brno— Vídeň pro cyklisty z Brna do
vzdálenějších míst trasy cyklostezky o okolí vč. rakouského úseku s cílem přiblížení cyklostezky Brno —
Vídeň občanům města Brna.

Odůvodnění žádosti: str. 3
Místo realizace akce nebo činnosti:

trasa cyklostezky Brno — Vídeň: území jižní Moravy

Termín realizace akcí nebo činností:

[duben — říjen 2022

a dolního Rakouska

Celkové výdaje v Kč:

(na realizaci akce nebo činnosti)

100 000 Kč

Výše požadované částky v Kč: 100 000 Kč
(z rozpočtu města Brna)

Podíl dotace v %: 100

(z celkových nákladů akce nebo činnosti)

Účel použití požadované dotace (materiál, energie, služby: propagace, nájem, spoje, přeprava, tech. služby
apod.) náklady na služby: zajištění cyklobusu s řidičem

Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:

[Telefon osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:
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K vyplněné žádosti žadatel přiloží:
kopii platných stanov a doklad o volbě či jmenování statutárního
sdružení)
občanská
Spolky (původně
zástupce (zástupců) oprávněného jednat jménem spolku dle platných stanov.
Obecně prospěšné společnosti výpis z rejstříku 0.p.s. ne starší 3 měsíců.

«
+

Nadace a nadační fondy výpis z nadačního rejstříku ne starší 3 měsíců.
Církevní a náboženské společnosti výpis MK ČR z Rejstříku evidovaných právnických osob ne starší 3

«
*

měsíců.

«

Obchodní společnosti výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.
Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku kopii zřizovací listiny.

«

Kopii aktuální smlouvy o zřízení bankovního účtu.

+

výše
Úspěšní žadatelé, kteří v minulém roce obdrželi dotaci z rozpočtu statutárního města Brna v dané oblasti,
změnám
ke
nedošlo
2022
roce
v
že
prohlašují,
čestně
žádosti
této
podpisem
ale
nepřikládají,
dokumenty
uvedené
v dokumentech o existenci a právním postavení žadatele a údaje uvedené v žádosti jsou platné a pravdivé.

Žadatelé dále přiloží k žádosti:

1. Věcně a srozumitelně formulovaný popis, cíl a přínos projektu.
2. Finanční rozvahu akce nebo činnosti, včetně celkových příjmů a výdajů.
3. Čestné prohlášení žadatele o dotaci.
Upozornění

Nabyvatel dotace nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků
ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s.1), Nařízení Komise (EU)
č. 1370/2007 a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že
poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu je povinen nabyvatel veřejnou
podporu vrátit, a to včetně úroků.
V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou
veřejnou podporu je povinen nabyvatel veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.
Žadatel bere na vědomí zpracování osobních údajů správcem (MMB) na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) ae) GDPR
za účelem plnění smlouvy a za účelem plnění úkolů ve veřejném zájmu, který vzniká odesláním vyplněné žádosti
o dotaci z rozpočtu města. Zpracování bude probíhat pouze po dobu nezbytně nutnou, popřípadě po dobu plynoucí
ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dále po
dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, nejdéle do skončení její platnosti nebo do ukončení vymáhání
pohledávek z ní plynoucích, popř. pro účely doručování sdělení týkajících se plnění ze smlouvy nebo vyřízení
žádosti o dotaci. Je si vědom svých práv vyplývajících mu z GDPR a prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté ke
zpracování jsou pravdivé a přesné. Jakoukoliv jejich změnu se zavazuje bez zbytečného odkladu správcům sdělit.
Žadatel je povinen do 15 dnů písemně oznámit OD MMB svůj zánik, případně veškeré změny údajů, které u něj
nastanou po podání žádosti (změna statutárního zástupce, adresy, čísla účtu apod.) nebo změny, které nastanou
u údajů uvedených v projektu (termín akce, místo konání apod.).

V Židlochovicích dne 1. 2. 2022.
klistická stezka
rno - Vídeň DSO
Masarykova 100

6701 Židlochovice

5045974, DIČ: CZ75045974

RNDr. Filip/Chvátal, Ph.D., předseda
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA
BRNA NA ROK 2022

Žadatel (název právnické osoby): Cyklistická stezka Brno - Vídeň
tímto čestně prohlašuje, že:
je / není* v likvidaci, v úpadku;

je / není* proti němu zahájeno insolvenční řízení;

byle / nebylo* vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro
nedostatek jeho majetku;
je / není* veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
je / není* proti němu veden výkon exekuce dle jeho znalostí;
má / nemá* k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům;
vede / nevede* soudní spor se statutárním městem Brnem a pokud ano, jaký je předmět sporu;
nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Brna;
byl / 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 protiprávní
a neslučitelnou s vnitřním trhem;

je/ není* podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 65 1/2014 ze dne 17. června 2014,
článkem 2, odst. 18.
o realizaci akce budou řádně informovány příslušné úřady veřejné správy a akce proběhne v souladu
s veřejnoprávními předpisy

Cyklistická stezka

V Židlochovicích dne 1.2. 2022.

Brno - Vídeň DSO
Masarykova 100

667 01 Židlochovice

IČ: 75045974, DIČ: CZ75045974

Razítko a

Já pis žadatele, statutárních zástupců

/

*) Nehodící se škrtněte
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
V souladu s ustanovením $ 10a odst. 3, písm. £) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
čestně prohlašuji následující skutečnosti
Název žadatele: Cyklistická stezka Brno - Vídeň
Identifikace osob/y zastupující žadatele:

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Právní důvod zastoupení osob/y zastupující/ch žadatele:
předseda svazku

Identifikace osob s podílem v právnické osobě (jméno, příjmení, datum narození a bydliště v případě fyzické
osoby; název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo osoby v případě právnické osoby)

Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu (název, popřípadě obchodní firma,

sídlo a identifikační číslo osoby)*

V Židlochovicích

dne 1.2.2022.

Cyklistická stezka
- Vídeň DSO

rykova 100
Židlochovice

Razítko žadatele

I např.

- © statutární orgán v případě obchodní korporace (např. jednatel v případě s.r.o.)
- © ředitel, vedoucí, pokud tomu odpovídá údaj o statutárním orgánu ve stanovách nebo zřizovací listině
- © na základě plné moci
2 Vyplňuje pouze žadatel, který je obchodní korporací. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Žadatel, je-li obchodní
korporací, uvede identifikaci společníků.

3 Vyplňuje pouze žadatel, který má přímý podíl v jiných obchodních korporacích. V opačném případě žadatel nevyplňuje.
Např. žadatel je s.r.o. a má přímý podíl v jiných obchodních společnostech. Žadatel uvede identifikaci těchto obchodních
společností a výši tohoto podílu.
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Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti:
Cyklobusy na cyklostezku Brno — Vídeň 2022

Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO CS B-V), vznikl za účelem
budování a provozování bezpečného cyklistického propojení mezi Brnem a Vídní. Podílí se také na
rozvoji regionu kromě jiného propagací akcí v jednotlivých obcích podél stezky, a to aktuálně
především na české straně stezky.
DSO CS B-V žádá o dotaci na cyklobusy vypravované z města Brna do vybrané destinace na jihu
Moravy a rakouského příhraničí, např. do Hevlína, Hrušovan n. J., Znojma, Nového Přerova, Laa an
der Thaya, Mistelbachu, Wolkersdorfu, Vídně apod. tak, aby se cyklisté z Brna seznámili se
vzdálenější částí cyklostezky Brno — Vídeň na jihu Moravy i Rakouska a mohli případně navštívit
některou z kulturních nebo sportovních akcí v obcích podél cyklostezky. Informace o akcích se
cyklisté dozvídají na webových stránkách svazku.
DSO CS B-V plánuje vypravit 8 cyklobusů v měsících duben — říjen převážně v sobotu s odjezdem
ráno z Brna a navečer zpět z vybrané destinace na trase cyklostezky Brno-Vídeň. J edná se o
pokračování projektu, který probíhal v roce 2018, 2019, 2020 a 2021 s velmi kladnými ohlasy a
zájmem cyklistů. Na webových stránkách DSO CS B-V je rezervační systém pro rezervaci míst
v cyklobusu, spolupráce dopravce se svazkem bude spočívat v tom, že DSO CS B-V zajistí organizaci
a propagaci cyklovýletů s cyklobusem a bude administrovat rezervační systém, objednaný dopravce
zajistí přepravu cyklistů a kol autobusem s přívěsem na kola.
Hlavním cílem projektu je seznámení cyklistů z Brna s rakouskou částí i vzdálenější moravskou částí
cyklostezky. Realizace projektu umožní i méně zdatným cyklistům poznat vzdálenější obce na trase
stezky. Dalším cílem a přínosem projektu je posílení spolupráce mezi obcemi na česko-rakouské
hranici a propagace cyklostezky Brno-Vídeň v rakouských obcích.
Finanční rozvaha
8 výjezdů cyklobusu v období duben — říjen 2022:
8 x 12500 Kč/cyklobus
celkové výdaje: 100 000 Kč

Skutečný počet výjezdů a konečné náklady se budou odvíjet od aktuálního zájmu cyklistů o tuto
službu.

Konečné vyúčtování nákladů pak proběhne nejpozději do 30. 11. 2022.

V Židlochovicích dne 1. 2. 2022.

Cyklistická stezka
Brno - Vídeň DSO
Masarykova 100

667 01

Židlochovice

IČ: 75045974, DIČ: CZ75045974

000000000000000000000000000
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SMLOUVA č.
O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
smluvní strany:
1. Statutární město Brno
sídlo:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
44992785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČ: 45244782
číslo účtu:
111211222/0800
ve věcech smluvních je oprávněn a podpisem smlouvy pověřen:
vedoucí Odboru dopravy
Magistrátu města Brna
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Cyklistická stezka Brno-Vídeň, dobrovolný svazek obcí (dále jen „DSO“)
sídlo:
Masarykova 100, Židlochovice, PSČ: 667 01
zastoupený:
RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D., předsedou DSO
IČ:
75045974
DIČ:
CZ75045974
Plátce DPH:
NE
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. účtu:
2552521399/0800
ve věcech smluvních je oprávněn:
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., předseda DSO
(dále jen „příjemce“)

uzavírají tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
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Článek I.
Účel dotace
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele na základě žádosti č.j MMB/0075604/2022 ze dne 7.2.2022 ve formě
dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Cyklobus na cyklovýlety po
cyklostezce Brno - Vídeň“ (dále jen „projekt“).
2. Příjemce dotaci přijímá na vlastní zodpovědnost a zavazuje se, že bude projekt realizovat
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů“).
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.
6. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107
až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smlouvy o založení
Evropského společenství), zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět
na účet poskytovatele, a to včetně úroků.
7. V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a tyto výhody budou
naplňovat znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými
předpisy v oblasti veřejné podpory.
Článek II.
Výše dotace
Příjemci je poskytována dotace ve výši: 100.000 Kč
na realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.

(slovy: sto tisíc korun českých)
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Článek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude poukázána ve výši 100.000 Kč do 30.4.2022 bankovním převodem na účet
příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. Dotace je poskytována formou zálohy s povinností
následného vyúčtování.
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je oprávněn použít dotaci na uznatelné výdaje vzniklé nejpozději
do 30. 11. 2022. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace
se rozumí zúčtování dotace oproti uznatelným výdajům projektu vzniklým při realizaci
projektu.
2. Příjemce je oprávněn provádět změny projektu jen s předchozím písemným
souhlasem poskytovatele. Za písemný souhlas se považuje uzavření dodatku k této
smlouvě, jehož předmětem je požadovaná změna. Bez písemného souhlasu poskytovatele
je možné měnit neuznatelné výdaje.
3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této smlouvy.
4. Dotaci je možno zúčtovat pouze oproti uznatelným výdajům projektu. Uznatelnými výdaji
projektu se rozumí: výdaje na zajištění cyklobusu na cyklovýlety po cyklostezce Brno Vídeň. Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022.
5. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 1 tohoto
článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena
po vyúčtování zálohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách) nebo vyšší
než zaplacená záloha (doplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný
maximálně do výše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře a zároveň do maximální
výše dle čl. II této smlouvy.
6. Do uznatelných výdajů nelze zahrnout DPH, jestliže má příjemce nárok na její odpočet.
7. 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.
8. Příjemce je povinen vést účetnictví a archivovat veškerou dokumentace v souladu
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a oddělené sledování
čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních
účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno z dotace SMB ve výši
… Kč na základě smlouvy č. …“. Příjemce uvede toto označení zejména na originálech
výpisů z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále pak na originálech
faktur, smlouvách (pokud na jejich základě probíhá fakturace či platba).
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9. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. 12. 2022 finanční
vyúčtování dotace jako součást závěrečné zprávy. V tomto termínu musí být závěrečná
zpráva a finanční vyúčtování 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. Nejpozději k termínu pro
předložení závěrečné zprávy a finančního vyúčtování 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 vyúčtování dotace soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů
prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu na formuláři finanční vyúčtování dotace,
který je k dispozici u poskytovatele. Příjemce doloží finanční vyúčtování dotace také
kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace
(zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů, kopií výpisů z účtu – prokázání úhrady
prvotních dokladů apod.), a doloží části účetního deníku nebo hlavní knihy dokládající
zaúčtování veškerých dokladů použitých k vyúčtování dotace.
10. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) stručný popis realizovaného projektu,
b) celkové vyhodnocení splnění účelu,
c) finanční vyúčtování dotace s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování dotace v souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy, formulář bude zveřejněn na
webových stránkách poskytovatele https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistratmesta-brna/usek-4-namestka-primatorky/odbor-dopravy/referat-ekonomicky/.
11. 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. Zejména je příjemce povinen
oznámit poskytovateli do 7 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají
nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným
subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, apod.
12. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu a adresy, názvu projektu a výše poskytnuté
dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.
13. Příjemce se zavazuje, že při propagaci projektu bude uvádět statutární město Brno jako
poskytovatele části finančních prostředků. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci
projektu v souladu s jednotným vizuálním stylem SMB. Ke splnění této povinnosti
uděluje poskytovatel příjemci souhlas s použitím loga, a to po celou dobu realizace
projektu.
14. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci projektu, tak po jeho ukončení, bude dbát
dobrého jména poskytovatele a projekt realizovat v souladu s právními předpisy.
15. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení projektu 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 vyúčtování dotace.
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Článek V.
Kontrola
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny 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, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
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
projektu a využití prostředků v souladu s účelem projektu.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak
i po ukončení realizace projektu, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování
projektu ze strany poskytovatele.
4. Za pravdivost i správnost závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace odpovídá
osoba oprávněná zastupovat příjemce, která tuto skutečnost v závěrečné zprávě
a ve finančním vyúčtování 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.
2. Porušení povinnosti příjemce podle článku IV, odst. 9 této smlouvy se považuje za méně
závažné porušení ve smyslu § 10a, odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Pokud nedojde k nápravě pochybení postupem podle § 22, odst. 6 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude příjemci uložen odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši 5 % z částky poskytnuté dotace dle článku II. této smlouvy. Na
jiné případy porušení rozpočtové kázně se toto ustanovení o nižším odvodu nepoužije.
3. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.
V případě, že příjemci vznikne povinnost vrátit dotaci či její část dle této smlouvy, je
povinen tuto vrátit na účet 111211222/0800 v roce poskytnutí (variabilním symbolem je
číslo smlouvy), na účet 111350222/0800 do 28.2. roku následujícího (variabilní symbol je
64022229) a na účet 111158222/0800 od 1.3. roku následujícího po roce poskytnutí
(variabilním symbolem je číslo smlouvy).
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Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednání podle této smlouvy jménem
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený
zaměstnanec Odboru dopravy MMB. Toto ustanovení se nevztahuje na podpisy dodatků
k této smlouvě a na jednání směřující k ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření. Za den uzavření smlouvy se považuje den
podpisu poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv. Zveřejnění zajistí poskytovatel.
3. Jakékoli změny této smlouvy, vyjma změn vymezených, lze provádět pouze formou
písemných vzestupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
4. Při změně čísla účtu příjemce, 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, která bude obsahovat číslo nového účtu.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro
poskytovatele a čtvrté pro příjemce.
6. 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.
7. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak název, adresu, IČ, DIČ a číslo účtu.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení
jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění zajistí statutární město Brno.
9. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinnosti dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
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Doložka
Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna č. ……… dne
…………….

V Brně dne ………………

V Brně dne ………………

………………………………………….
Ing. Bc Pavel Pospíšek
vedoucí odboru

………………………………………….
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
předseda DSO

za poskytovatele

za příjemce
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