Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

34. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru
dopravy MMB - červen 2022 - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Materiál reflektuje požadavky na přesuny finančních prostředků v rámci statutárního města Brna Odboru investičního MMB, Odboru dopravy MMB, Odboru vnitřních věcí MMB a převod finančních
prostředků z MČ Brno - Líšeň do Fondu mobility založeného pod Odborem dopravy MMB.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03

1. poskytnutí individuální investiční dotace společnosti Pohřební a hřbitovní
služby města Brna, a.s. se sídlem Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČO: 60713330 ve výši 54.728.421 Kč z rozpočtu města Brna v letech
2022-2023 na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu příjemce
Generální oprava technologie a zázemí Krematorium Brno Jihlavská 1
2. smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace na úhradu výdajů
souvisejících s realizací projektu příjemce Generální oprava technologie a
zázemí Krematorium Brno Jihlavská 1 mezi statutárním městem Brnem a
společností Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. se sídlem Koliště
1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 60713330, která tvoří přílohu č. …
tohoto zápisu
3. prodloužení termínu vyúčtování investiční dotace společnosti CD CENTRUM
COMS, a.s. se sídlem Veselá 199/5, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07379161
z 30.6.2022 na 30.6.2023
4. dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5620094571 o prodloužení termínu vyúčtování
poskytnuté individuální investiční dotace na zpracování dislokační studie mezi
statutárním městem Brnem a společností CD CENTRUM COMS, a.s. se sídlem
Veselá 199/5, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07379161, který tvoří přílohu č.
… tohoto zápisu
5. poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Společnost Podané
ruce o.p.s. se sídlem Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 60557621
ve výši 800 tis.Kč z rozpočtu města Brna v roce 2022 na úhradu výdajů na
provozní náklady očkovacího centra Bohema 2022-2023, případně stavební
úpravy nutné pro provoz centra
6. smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na úhradu výdajů na
provozní náklady očkovacího centra Bohema 2022-2023, případně stavební
úpravy nutné pro provoz centra mezi statutárním městem Brnem a společností
Společnost Podané ruce o.p.s. se sídlem Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00
Brno, IČO: 60557621, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu
7. poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti ARENA BRNO, a.s. se
sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 09133267 ve výši 620
tis.Kč z rozpočtu města Brna v roce 2022 na úhradu výdajů na Zajištění
provozu společnosti pro roky 2021-2023
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8. dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5621093259 o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace na úhradu výdajů na Zajištění provozu společnosti pro roky 2021-2023
mezi statutárním městem Brnem a společností ARENA BRNO, a.s. se sídlem
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 09133267, který tvoří přílohu č.
… tohoto zápisu
9. rozpočtové opatření dle tabulky č. 1 z důvodu aktualizací rozpočtu Odboru
investičního MMB, Odboru dopravy MMB a Odboru vnitřních věcí MMB, která
tvoří přílohu č. … tohoto zápisu
10. rozpočtové opatření dle tabulky č. 2 z důvodu tvorby Fondu mobility, která
tvoří přílohu č. … tohoto zápisu
2. pověřuje

vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smluv a dodatků ke smlouvám o
poskytnutí dotací.

Stanoviska
Materiál bude předložen na schůzi Rady města Brna a Finanční výbor Zastupitelstva města Brna,
obojí konané dne 15.6.2022. Stanoviska budou sdělena.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí odboru - Odbor investiční
14.6.2022 v 06:45
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
14.6.2022 v 11:35

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Důvodová zpráva
Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových a běžných výdajů města v roce
2022 u vybraných akcí tak, aby došlo k zajištění finančních prostředků na:
Akce OVV MMB:
Dopady z akustické studie provedené v Síni rady, celkem 1.500 tis. Kč
Z důvodu nevyhovující akustiky v Síni rady bylo provedeno akustické měření a zpracována
akustická studie, na základě kterých byl proveden návrh interiérových akustických úprav –
zejména úprava stávajícího stolu osazením akustických panelů (dojde k zachování záruky
dodávky zasedacího stolu), úprava krytů fancoilů, pořízení kusového koberce a nákup
akustických závěsů vč. pořízení garnýží.
Investiční akce OD MMB:
ORG 2427 Rekonstrukce komunikace Hatě – zvýšení rozpočtu na rok 2022 o 7 680 tis. Kč
V rámci projektové dokumentace byl upraven rozsah stavebních prací a přepočítán původní
rozpočet stavby. K navýšení ceny dále dochází v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby,
kdy vzhledem k vyšším cenám stavebních materiálů na trhu došlo k navýšení ceny stavby.
Vzhledem k rozsahu a omezeným možnostem objízdných tras bude stavba dokončena podle
plánu v roce 2023.
ORG 2434 Rekonstrukce ulice Benešova – zvýšení rozpočtu na rok 2022 o 11 500 tis. Kč
Provedení úprav stávajících asfaltových a dlážděných komunikací v přednádražním prostoru v
Brně na ulici Nádražní v úseku od ulice Masarykova po ulici Benešova včetně zajištění
bezbariérových úprav v dané lokalitě.
ORG 2433 Rozvoj SOBD – zvýšení rozpočtu na rok 2022 o 4 000 tis. Kč
Systém SOBD je komplexní systém, který řeší širokou agendu Odboru dopravy MMB a Odboru
dopravněsprávních činností MMB. S ohledem na rozvíjející se regulaci parkování a vjezdů
vznikají i nové požadavky na funkce systému (nové oblasti, nové zóny, nové typy oprávnění,
pokutování), které jsou postupně doplňovány nebo zlepšovány na základě nových opatření.
Proto je nutné zabezpečit finanční prostředky na jeho další rozvoj.
ORG 2088 RK Klajdovská – zvýšení rozpočtu na rok 2022 o 9 500 tis. Kč
Stavba je realizována v součinnosti s BVK a.s. a původně bylo plánováno provádět stavbu
v průběhu dvou let (2022 – 2023). Vzhledem ke koordinaci plánu organizace výstavby (POV)
s BVK, a.s. ji lze dokončit v roce 2022.
ORG 2214 Parkování Šumavská – zvýšení rozpočtu na rok 2022 o 2 000 tis. Kč
V rámci projektové dokumentace byl upraven rozsah stavebních prací a přepočítán původní
rozpočet stavby a k navýšení ceny dále dochází v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby,
kdy vzhledem k vyšším cenám stavebních materiálů na trhu došlo k navýšení ceny stavby po
vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele.
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ORG 2458 Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením – zvýšení rozpočtu na rok 2022 o
2 327 tis. Kč
Monitoring vjezdu do centra pomocí kamerového systému se velmi osvědčil a je nutné ho dále
rozvíjet pomocí instalace další kamery na vjezdech, kde zatím není automatizované pokutování
vymáháno.
ORG 2568 Kamerové body MKDS – zvýšení rozpočtu na rok 2022 o 10 500 tis. Kč
Městský kamerový dohledový systém bude rozšířen na základě požadavků městských částí
o výstavbu dalších kamerových bodů, konkrétně výstavbu kamerových bodů u tramvajové
zastávky Jírova v Líšni, obnovu kamerových bodů v podchodu hlavního nádraží, výstavbu
kamerového bodu ul. Orlí, Minoritská, Josefská a I. etapu kamerového systému v Brně-Líšni.
ORG 2108 Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk – zvýšení rozpočtu na rok 2022
o 250 tis. Kč
Oproti původnímu předpokladu budou kromě dopravní studie obslužnosti hradu Špilberk
pořízeny na základě požadavku Muzea města Brna navazující průzkumy, např průzkum intenzity
pěší dopravy v parku a parkovací kapacity v okolí hradu.
Spoluúčast MČ Brno-Líšeň na výstavbě parkovacího domu – tvorba Fondu mobility –
11.627 tis. Kč
Městská část na své náklady zpracovala projektovou dokumentaci parkovacího domu při ulici
Sedláčkova. V současné době disponujeme dokumentací pro provedení stavby a probíhá
sloučené územní a stavební řízení. Zároveň městská část na základě podnětu z porady vedení
předkládá ke schválení částku 20 % celkových nákladů projektu (11.627 tis. Kč + výdaje za PD),
který bude příjmem Fondu mobility. Před vydáním stavebního povolení však ještě tento příjem
není zapojen do výdajů Fondu. Zapojení Fondu mobility proběhne standardním procesem
s postupem komise fondu, komise dopravní, rada města, finanční výbor, zastupitelstvo města.
Investiční akce OI MMB:
ORG 2158 Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – 1.200 tis. Kč
Jedná se o požadavek na zajištění monitoringu statiky v rámci akce zajišťované společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., který bude zajišťovat společnost Brněnské komunikace, a.s
na základě příkazní smlouvy č. 5620144677.
ORG 2319 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou – 30.000 tis. Kč
Jedná se o požadavek na zajištění financování stavebních prací v roce 2022 na základě
nejvýhodnější nabídky ze zadávacího řízení na výběr zhotovitele, která činí 91.966.760,58
včetně DPH. Předpoklad zahájení stavebních prací je v 07/22 se lhůtou výstavby 12 měsíců.
ORG 2330 Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rozšíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora
– 29.000 tis. Kč
Jedná se o požadavek vycházející ze skutečností na stavbě, stavba je v předstihu a je předpoklad
jejího dokončení v roce 2022, oproti smluvnímu termínu do 07/23, a současně se jedná i o
navýšení o vícepráce, bez jejichž provedení by stavba nemohla být dokončena a následně
zkolaudována.
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ORG 7560 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - ARENA
BRNO, a.s. – 620 tis. Kč
Finanční prostředky poskytované formou dotace jsou v účetnictví vedeny jako záloha, která
podléhá vyúčtování s rozpočtem města Brna. V této souvislosti je rovněž předkládán
k projednání návrh dotační smlouvy. Specifikace je doložena v žádosti, která je součástí
materiálu.
ORG 7560 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem Společnost Podané ruce o.p.s – 800 tis.Kč
Finanční prostředky poskytované formou dotace jsou v účetnictví vedeny jako záloha, která
podléhá vyúčtování s rozpočtem města Brna. V této souvislosti je rovněž předkládán
k projednání návrh dotační smlouvy. Specifikace je doložena v žádosti, která je součástí
materiálu.
ORG 301099 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - PHSMB, a.s.
– 7.000 tis.Kč
Finanční prostředky poskytované formou dotace jsou v účetnictví vedeny jako záloha, která
podléhá vyúčtování s rozpočtem města Brna. V této souvislosti je rovněž předkládán
k projednání návrh dotační smlouvy. Specifikace je doložena v žádosti, která je součástí
materiálu.
ORG 2766 12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova – 2.700 tis. Kč
Z důvodu probíhajících prací na PD a následné fakturaci navrhujeme navýšení v roce 2022.
ORG 2253 Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý
kopec v Brně – 25.000 tis. Kč
Rada města Brna na své schůzi R8/204 konané dne 2.3.2022 schválila smlouvu o zhotovení
stavby na investiční akci „Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských
vodojemů, Žlutý kopec v Brně“ se společnostmi ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49
Ostopovice, IČO 46960180 a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá,
602 00 Brno, IČO 25317628 – účastníky společnosti „Společnost na opravu brněnských
vodojemů“. Cena díla činí přes 109.812 tis. Kč bez DPH. V současné době probíhají stavební
práce na 1. etapě a částka 25.000 tis. Kč představuje finanční krytí pro rok 2022 pro zahájení
stavebních prací 2. etapy ve smyslu smlouvy o zhotovení stavby.
ORG 2152 Sanace svahu Červený kopec – 4.800 tis. Kč
V souvislosti s přípravou smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky na sanaci svahu mezi
městem a soukromým investorem se předpokládá, že finanční podíl města bude vzhledem
k připravenosti akce potřebný ještě v tomto roce (realizace září – říjen).
ORG 2326 Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno – projekt – 1.200 tis. Kč
Jedná se o požadavek Městské policie Brno, kdy realizaci výrazně zbrzdilo tzv. covidové období.

Strana 6 / 53

Zdrojem finančního krytí jsou kapitálové výdaje, které jsou dosud alokovány pod Odborem
investičním MMB, konkrétně u těchto investičních akcí:
ORG 2681 Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – 6.000 tis. Kč
Vzhledem k tomu, že další stupeň realizace PD bude probíhat i v roce 2023, přesouvá se i
fakturace za PD do roku 2023.
ORG 2800 Rekonstrukce ulice Štefánikovy – 500 tis. Kč
Důvodem snížení finančních prostředků je dopracování podkladů (studie OD MMB) potřebných
pro zahájení přípravných prací na zpracování PD.
ORG 3062 Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa – 4.150 tis. Kč
Z důvodu složité majetkoprávní přípravy (více subjektů) ve věci výkupu pozemků se očekává
nižší čerpání v roce 2022 a přesun úhrad do roku 2023.
ORG 3348 EUROPOINT Brno – městská infrastruktura - 4.800 tis. Kč
Zahájení prací na zpracování studie přednádražního prostoru dle uzavřené smlouvy bude
aktivováno až po uzavření smlouvy mezi projektanty a Správou železnic. Z tohoto důvodu bude
v letošním roce potřeba méně financí, než bylo původně předpokládáno.
ORG 2944 Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohospodářských staveb – 1.200 tis. Kč
Tento ORG je svojí věcnou náplní primárně určen na pokrytí majetkoprávního vypořádání a přípravy
vodohospodářských staveb a lze jej zapojit do rozpočtu jako zdroj krytí.

ORG 2329 Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna) – 5.500 tis. Kč
Z důvodu nastalé uprchlické krize a tím vyvolané zvýšené potřebě na kapacity předškolního
vzdělávání v MČ Líšeň není možné vymístění stávajícího provozu mateřské školy po dobu její
rekonstrukce. Aktuálně probíhá jednání o případné etapizaci projektu tak, aby byl zachován
provoz stávající MŠ po dobu realizace přístavby a následné přesunutí části provozu stávající MŠ
do nové přístavby a poté provedení rekonstrukce budovy stávající MŠ. Z tohoto důvodu dochází
k posunu termínu zahájení stavby a tím snížení potřeby čerpání v roce 2022.
ORG 2110 KJM - Technické zhodnocení střechy – Kobližná – 1.500 tis. Kč
OI MMB prověřuje technické možnosti provedení inv. akce. V roce 2022 proběhne odborné
zhodnocení a následně zpracování projektové dokumentace. Realizace samotných stavebních
prací je předpokládána v roce 2023.
ORG 2109 MuMB - Měnínská brána-kompletní rekonstrukce – 1.317 tis. Kč
Z důvodu prodlení se zahájením prací na zhotovení projektové dokumentace zapříčiněné
zajištěním stavebně-historického průzkumu, který nebyl předmětem zpracování projektové
dokumentace, se tak přesouvá i fakturace v roce 2022 do roku 2023.
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ORG 2657 Atletická hala kampus – 113.610 tis. Kč
Na základě dohody o postupu při projednání nároků ze smlouvy o dílo, uzavřené dne 11. 2.
2022 mezi statutárním městem Brnem a zhotovitelem stavby, nebyla ani do 16. 5. 2022
naplněna podmínka uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, jehož předmětem by byly zejména
nároky zhotovitele na navýšení ceny díla, a smlouva o dílo (č. 5618053676) uzavřená dne 2. 8.
2018 jako celek zanikla ke dni 17. 5. 2022. Z tohoto důvodu finance alokované na realizaci
stavby v rozpočtu kapitálových výdajů statutárního města Brna nebudou využity.
ORG 3130 Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb – 2.000 tis. Kč
Jedná se o výdaje na úhradu z kupních smluv, kdy se při sestavování rozpočtu nedá přesně
odhadnout jejich výše.
ORG 2592 Výkupy pozemků z předkupních práv – 3.000 tis. Kč
Jedná se o výdaje na krytí smluv v souvislosti s výkupy od cizích investorů, kdy jejich přesnou
výši nelze stanovit.
ORG 2627 DS Kosmonautů – 8.000 tis. Kč
Vzhledem k tomu, že došlo k prodlení v rámci stavebního řízení, predikujeme nižší čerpání
výdajů v letošním roce.
Součástí předloženého materiálu jsou dále následující návrhy, bez dopadu na rozpočet města, a
to:
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5620094571 se společností CD CENTRUM COMS, a.s. se sídlem Veselá
199/5, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07379161 ve věci prodloužení termínu vyúčtování
investiční dotace na zpracování dislokační studie z 30.6.2022 na 30.6.2023. Specifikace je
doložena v žádosti, která je součástí materiálu.
Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.
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Statutární

Doručeno:

| PBENBÍ|

město

30.05.2022

Brno

MMB/0305109/2022
listy:1
druh:

přílohy:
li/sv:

JÍM M

mmb1es8324fa5a

W

Magistrát města Brna

Váš dopis zn.:

í

Odbor investiční

Zedne:

MiL.

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí odboru

Naše č.j.:
Vyřizuje:
Mobil:

Kounicova 67a

E-mail:
Datum:

601 67 Brno

30.05.2022

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě č. 5621093259

Vážený pane vedoucí,

na základě usnesení představenstva společnosti ARENA BRNO, a.s. si Vás dovoluji požádat o uzavření
dodatku ke smlouvě č. 5621093259 ze dne 28.07.2021, jehož předmětem bude:
- © změna účelu dotace sjednaného v článku I., odst. 1., a to ze Zajištění provozu společnosti pro
roky 2021-2022 na Zajištění provozu společnosti pro roky 2021-2023
- ©

změna

termínu

vyúčtování

dotace

sjednaného

v článku

IV., odst. 9., a to z 31.01.2023

na

31.12.2024
- © poskytnutí dotace na výše uvedený projekt, a to ve výši odpovídající ekvivalentu částky
25.700 EUR, dotace tak bude navýšena na max. výši 200.000 EUR (v českých korunách bylo
dosud poskytnuto 4.440.000 Kč).

Poskytnutí dotace je předpokladem pro pokračování v činnostech společnosti.
S ohledem na vývoj cen v roce 2022 tak výše dotace koreluje s navýšením předpokládaných nákladů
společnosti ARENA BRNO, a.s., které byly kalkulovány počátkem roku 2021.

Děkuji a jsem s pozdravem

V OBRNBÍ

"ARENA BRNO, a.s.
Výslaviště 405/1, 603 00 Brno

. 1Č: 09133267

www.arenabrno.cz

Ing. Petr Kratochvíl
předseda přetistavenstva
ARENA BRNO, a.s.

ARENA BRNO, a.s. | Výstaviště 405/1, 603 00 Brno | IČ: 091 33 267 | info ©arenabrno.cz | www.arenabrno.cz
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Statutární

I11GOMS

Doručeno:

město

13.04, 2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Brno

MMB/0232356/2022

podatelna

O
DV NO
listy:1

přílohy:0

Došoone

(3

-04-

2022

mmb 1es8323e69c0

Vyřizuje:

Statutární město Brno
Odbor investiční
Ing. Tomáš Pivec

E-mail: i
Naše zna
Vaše smlouva: 5620094571
Naše smlouva: 2020/10

Brno

V Brně dne 11.4.2022

Žádost o prodloužení lhůty plnění Smlouvy o poskytnutí investiční dotace
na zpracování dislokační studie Centrálního objektu magistrátních služeb

I.

Žadatel
Název: CD CENTRUM

COMGS, a.s.

Sídlo: Veselá 199/5, 602 00 Brno

IČO: 07379161

Zastoupený: Bc. Jakubem Hruškou, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Jankůjem,
místopředsedou představenstva

II.

Účel a výše dotace
Účelová investiční dotace na zpracování dislokační studie Centrálního objektu magistrátních služeb
ve výši 2 000 000 Kč poskytnutá příjemci CD CENTRUM COMGS, a.s. na základě Smlouvy o poskytnutí
investiční dotace na zpracování dislokační studie Centrálního objektu magistrátních služeb
č. 56200974571 ze dne 24.11.2020.

III.

Doba dosažení účelu

Příjemce dotace je dle smlouvy oprávněn čerpat dotaci k realizaci nejpozději do 1.6.2022. Finanční
vypořádání
je příjemce povinen provést nejpozději do 30.6.2022
IV.

Odůvodnění žádosti

Žadateli byla poskytnuta investiční dotace zpracování dislokační studie Centrálního objektu
magistrátních služeb ve výši 2 000 000 Kč na základě smlouvy č. 56200974571 ze dne 24.11.2020. Dne

JA

|

i

ků

ZU
PT

era0)

|

CD

l

CENTRUM

Veselá 199/5
602 00 Brno

COMS,

a.s.

Ičo

07379161

DIČ CZ07379161

+420

Číslo účtu: 115-8414720207/0100

Společnost je zapsána v obchodním

rejstříku vedeným

733 171 457

info©Rcoms-brno.cz

Wwvwww.coms-brno.cz

Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 8033
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INCOMS
7.4.2021 byla na základě veřejné zakázky malého rozsahu uzavřena Smlouva o dílo s Ateliérem
Velehradský, s.r.o. na zpracování projektu „Dislokační studie — centrální objekt magistrátních služeb“.
Zpracování studie bylo rozděleno do tří fází a byly stanoveny lhůty pro plnění jednotlivých fází:
Návrh — 60 dní ode dne, kdy proběhne vstupní jednání
Koncept — 200 dní ode dne, kdy byl dodavateli udělen pokyn k zahájení prací na fázi Koncept

Čistopis — 100 dní ode dne, kdy byl dodavateli udělen pokyn k zahájení prací na fázi Čistopis
Jednotlivé fáze díla budou předány na základě předávacího protokolu.
Fáze Návrh byla na základě předávacího protokolu ukončena dne 22.6.2021. Následně dne
14.10.2021 byla tato fáze odprezentována na přípravném výboru č.4, kde bylo konstatováno, že je
nutné doplnit další data do dotazníku, která slouží jako podklad a zadání od jednotlivých jednotek
MMB. Dne 3.2. 2022 bylo přípravným výborem č. 5 odsouhlaseno pokračování dislokační studie další
fází Koncept. Výzva k zahájení prací na fázi Koncept byla zpracovateli dislokační studie Atelieru
Velehradský doručena dne 24.2.2022. V současné době tedy probíhá fáze koncept, jejíž ukončení
je
předpokládáno dle smlouvy do 15.9.2022. Po vyhodnocení a odsouhlasení této fáze bude následovat
fáze Čistopis. Z důvodu pokračujících prací na tomto projektu v souladu s uzavřenou Smlouvou o
dílo, žádáme o prodloužení lhůty k čerpání dotace do 1.6.2023.

V. | Identifikace zastupující osoby žadatele

Bc. Jakub Hruška — předseda představenstva
Ing. Pavel Jankůj — místopředseda představenstva

Ing. Pavel Ja
místopředseda představenstv

|

|

Á
2

Jj
A— ká

„fm
A

l

ll

CD CENTRUM

;
-X

Veselá 199/5
602 00 Brno

COMS, a.s.

IČO 07379161

DIČ CZ07379161
Číslo účtu: 115-8414720207/0100

Společnost je zapsána v obchodním

rejstříku vedeným

+420 733 171 457

info©Gcoms-brno.cz
www.coms-brno.cz

Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 8033
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Statutární

Doručeno:

“,
'
,
Zádost o dotaci z rozpočtu města Brna
70

Právnická/fyzická osoba

Rok 2022

město

01.06.2022

Brno

MMB/0310790/2022
Ustyni
přílohy:

| | || | ||| | l l l |

Termín podání:

| Mmbles8325014T

Kontakt: OI MMB, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Název žadatele:

Pohřebnía hřbitovní služby města Brna, a.s.
Adresa sídla žadatele:
Koliště 1909/7, Brno
Telefon:
Mobil:
Forma právnické
©
osoby (označte/dopište):

Pobočný
spolek

E-mail:

obecně
církevní či
prospěšná
náboženská
společnost | společnost

Registrováno u:
Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo žadatele:

PSČ:
602 00
Webové stránky:
www.pohrby.cz
|příspěvková|
organizace

obchodní
společnost
akciová

jiné

společnost

Číslo a datum registrace:
B 3826 registrováno 1.8.1994
Plátce DPH*:
ANO

60713330

*nehodící se škrtněte

Název a adresa peněžního ústavu:
Česká spořitelna, a.s. Kounicova 952/4, 602 00 Brno
Číslo účtu žadatele:
4214054379/0800

Identifikace 1. osob zastupujících pr. osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu
Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce žadatele:

Adresa statutárního zástupce žadatele (nepovinné údaje): © ---

Telefon:

Stručný název akce nebo činnosti: Generální oprava technologie a zázemí Krematorium
Brno Jihlavská I
Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti (stručně a jasně formulovaný, v příloze rozveďte — max. 3 str.
strojopisu):

Výměna 2 kremačních pecí včetně provázaných technologií, oprava kolumbárií a zázemí pro
zaměstnance (podrobněji na straně č. 3 a 4)
Místo realizace akce nebo činnosti:

Termín realizace akcí nebo činností:

Objekt Krematoria Brno, Jihlavská I

2021— 2024 realizace, do 12/2025 vyúčtování

Celkové výdaje v Kč: předpokládané výdaje bez DPH 84.728.421,00 Kč
(na realizaci akce nebo činnosti)

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

54.728.421,00 Kč

Podíl dotace v %:

64,5927%

(z celkových nákladů akce nebo činnosti)

Účel použití požadované dotace

Realizace generální opravy technologie a zázemí krematoria včetně jižní části kolumbárií

Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:

[Telefon osoby odpovědné za realizaci
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Seznam příloh:
1.

Doklad prokazující existenci žadatele:
- výpis z příslušného veřejného rejstříku platný k podání žádosti, příp. hypertextový odkaz na údaje v
příslušném rejstříku (povinnost doložit tuto přílohu neplatí pro fyzické osoby nepodnikající); nebo
- platné stanovy žadatele a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např. zápis
z valné hromady, zápis ze schůze členů žadatele — prostá kopie); nebo
- dokument, kterým je žadatel založen nebo zřízen, není-li registrován v příslušném rejstříku (zřizovací
listina příspěvkové organizace) a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např.
jmenovací dekret); nebo
- odkaz na právní předpis, ze kterého vyplývá zřízení nebo založení žadatele (vysoké školy, atd.) a
současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např. jmenovací dekret).

Výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o
v platném znění, obsahující úplný výpis platných údajů a údajů, které byly
nahrazením novými údaji — pouze právnické osoby evidované v evidenci
subjektů uvedených v $ 7 tohoto zákona).
Aktuální doklad o zřízení bankovního účtu žadatele obsahující název
majitele účtu (např. prostá kopie smlouvy o zřízení účtu, potvrzení banky

2..

3.

evidenci skutečných majitelů,
vymazány bez náhrady nebo s
skutečných majitelů (netýká se

banky, číslo účtu a označení
o vedení bankovního účtu).

4.

Čestné prohlášení žadatele o dotaci (bezdlužnost).

5.

Čestné prohlášení žadatele o dotaci dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

Úspěšní žadatelé, kteří za posledních 12 měsíců přede dnem podání této žádosti obdrželi dotaci z rozpočtu
statutárního města Brna v dané oblasti, přílohy uvedené v bodech č. 1 až č. 3 nepřikládají, ale podpisem této
žádosti čestně prohlašují, že ke dni podání této žádosti nedošlo ke změnám v předložených dokumentech a údaje
uvedené v žádosti jsou platné a pravdivé.
Upozornění

Žadatel 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, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
kterým v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem. 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. | písm. b) a e) Nařízení
Komise (EU) č. 679/2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen 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 Odbor investiční 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 Brně dne. [j.1 06- 2022
Jiří Hasoň — místopředseda představenstva

Ing. David Trllo — člen představenstva
Jméno a příjmení
statutárního zástupce/zástupců

Podpis
statutárního zástupce/zástupců
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Věcně a srozumitelně formulovaný popis, cíl a přínos
s uvedením přínosu projektu pro statutární město Brno:

projektu

s odůvodněním

žádosti

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., zajišťují svou činností provoz pohřebních služeb a
služeb krematoria pro obyvatele statutárního města Brna, jeho přilehlého okolí, ale také v rozsahu
činnosti celorepublikové (výjimečně mezinárodní). Vzhledem k charakteru činnosti spadají pohřební
a hřbitovní služby mezi služby potřebné pro zajištění bezproblémového fungování místní
infrastruktury. Skutečnost, že společností poskytované služby jsou zahrnuty také do plánu krizové
infrastruktury určuje, že je nutno podporovat jejich kvalitní, bezproblémové a bezpečné provozování.
Díky provozování svých služeb poskytují Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., občanům
zajištění důstojného rozloučení se zesnulými, možnost uložení ostatků a využití pietních míst pro
uchování vzpomínek na naše předky. Důstojnost a pieta těchto činností spojených s životním osudem
je v objektu Krematoria Brno Jihlavská 1 umocněna využívanými prostory národní kulturní památky,
což zdůrazňuje důležitost rozloučení.

Generální oprava technologie a zázemí Krematoria Brno Jihlavská 1 je dlouhodobě plánovanou
investicí. Výměna dvou kremačních pecí a další stavební opravy jsou nutnou činností pro zachování
chodu krematoria a zajištění základních požadavků jak na kvalitu funkčnosti technologií, tak na
dodržování hygienických a bezpečnostních standardů.
Z dotace, jejíž součástí bude částečné financování s vlastních zdrojů společnosti budou provedeny
zejména tyto opravy a s nimi propojené a navazující Činnosti:
Provedení potřebných průzkumů a posudků
Provedení historického průzkumu
Zpracování posudků dle potřeby stavu objektů a provozu
Projektové práce a inženýrské práce, památková péče
Technický dozor investora, provoz investora
Stavební práce:
e © Oprava zázemí krematoria — interiér

Navrhované úpravy interiéru se týkají primárně západní provozní části, která je
určena pro pohyb personálu.
- © Zásadní opravou je nahrazení dvou spalovacích pecí v prostoru žároviště. Ty
budou nově dodány vč. příslušenství a integrace do stávajících prostorů.
Jelikož dojde k podstatnému zásahu do navazujících technologických rozvodů,
povrchů apod., budou jako přidružené úpravy navrženy:
opravy či nahrazení povrchů podlah, stěn a stropů
opravy, repasování či nahrazení výplní otvorů
opravy či nahrazení rozvodů ZTI, elektro silnoproud + slaboproud, vytápění, VZT
úprava dispozičního řešení zázemí zaměstnanců
mobiliář, pracovní prostory a slady
nahrazení krajního skladu novou denní místností přístupnou novým dveřním
otvorem ze strany průjezdu
- © opravy či nahrazení povrchů v chladících skladech, chodbách
-© nahrazení uzavření schodiště na kůr (2.NP) novou ocelovou konstrukcí
s opláštěním z akustického skla
- © oprava či nahrazení vedení kanalizačního potrubí jednotné kanalizace

-©
-©
- ©
-©
- ©
-©
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e © Oprava zázemí krematoria — exteriér

Sanace vlhkosti primárně obvodových konstrukcí
Oprava / nahrazení povrchu dvorní Části
Doplnění dvorní části o ocelový přístřešek se skleněnou střechou nad vstupem do
části skladů rakví
Doplnění dvorní části o mobilní mrazící boxy vč. uzavíratelného skladu
Doplněné dvorní části o nové kontejnery na odpad
Opravy a sanace anglických dvorků vč. vstupního mostku a schodiště
Oprava či nahrazení vedení kanalizačního potrubí jednotné kanalizace

Kolumbária

opravy říms a povrchů
oprava Či nahrazení
hydroizolačních vrstev

stávajících

vpustí

a

odvodu

dešťových

vod

vč.

Provedení generální opravy povede ke zkvalitnění služeb a zajištění dodržování kvality provozované
činnosti. V neposlední řadě dojde, zejména výměnou technologie kremačních pecí, k zajištění splnění
podmínek ochrany životního prostředí a přispěje i omezení zněčišťování ovzduší.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE © DOTACI (bezdlužnost)
Žadatel (název právnické osoby): Pohřebnía hřbitovní služba města Brna, a.s., Koliště 1909/7, 602 00
Brno, IČ 60713330, tímto čestně prohlašuje, že:
*

je/není* v likvidaci, v úpadku;

*

je- není* proti němu zahájeno insolvenční řízení;

«

byle / nebylo* vůči němu
nedostatek jeho majetku;

*

je / není“ veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

vydáno

rozhodnutí

o úpadku

nebo

insolvenční návrh nebyl zamítnut pro
č.
v

182/2006

Sb.,

o úpadku

*

je/není* proti němu veden výkon exekuce dle jeho znalostí;

«

má/ nemá“ k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost) vůči veřejným rozpočtům; tj.:
rozpočtu statutárního města Brna, tedy městu Brnu, příp. městským částem a příspěvkovým organizacím
zřizovaným městem a městskými částmi; ke státnímu rozpočtu, tj. nemá dluh na daních a sociálním či
zdravotním pojištění; k dalším poskytovatelům dotací z veřejných rozpočtů.

«

mtá-/ nemá* k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost) vůči obchodním společnostem
se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna,

«

vede/ nevede* soudní spor se statutárním městem Brnem a pokud ano, jaký je předmět sporu;

*

nežádá o dotaci na stejný projekt z jiného dotačního programu Magistrátu města Brna;

+

byb/ 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. 651/2014 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

V Brně dne.....1.:06- 202)

Jiří Hasoň — místopředseda představenstva
Ing. David Trllo — člen představenstva
Jméno a příjmení
statutárního zástupce/zástupců

odpis
statutárního zástupce/zástupců

+) Nehodící se škrtněte
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
V souladu s ustanovením $ 10a odst. 3, písm. £f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
čestně prohlašuji následující skutečnosti
Název žadatele: Pohřebnía hřbitovní služba města Brna, a.s., Koliště 1909/7, 602 00 Brno, IČ 60713330,
Identifikace osob/y zastupující žadatele:
Jiří Hasoň — místopředseda představenstva

Právní důvod zastoupení osob/y zastupující/ch žadatele:'
Statutární orgán
0.000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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):?

900 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000

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

identifikační číslo osoby):?

90000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Za žadatele (jméno, příjmení a funkce):
-2022
V Brně c dne. .5.4:+9G-

Jiří Hasoň — místopředseda představenstva
Ing. David Trllo — člen představenstva
Jméno a příjmení
statutárního zástupce/zástupců

Podpis
statutárního zástupce/zástupců

! např.

2

© 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
Vyplňuje pouze žadatel, který je právnickou osobou. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Žadatel, je-li obchodní

korporací, uvede identifikaci společníků.

? Vyplňuje pouze žadatel, který má podíl v jiných právnických osobách. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Např.
Žadatel je s.r.o. a má podíl v jiných právnických osobách. Žadatel uvede identifikaci těchto obchodních společností a výši
tohoto podílu.
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An

Statutární

Doručeno:

Rok 2022

Brno

MMB/0315986/2022

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna
(individuální dotace)
Právnická/fyzická osoba

město

06.06.2022

| mmb1es83252311

Termín podání:

Kontakt: Odbor investiční MMB, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Název žadatele:
Společnost Podané ruce 0.p.s.
Sídlo žadatele:

PSC:

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno
Mobil:
Telefon:
Forma právnické
osoby (označte/dopište):

Pobočný
spolek

|www.podaneruce.cz

obchodní
|příspěvková|
církevní či
obecně
prospěšná | náboženská | organizace | společnost
společnost | společnost
akciová
společnost

Registrováno u: Krajský soud v Brně

Identifikační číslo žadatele (IČO):
7

602 00
Webové stránky:

E-mail:

Wr

jiné

Číslo a datum registrace:

oddíl O, vložka 674, 1. 1.2014
Plátce DPH*:
ANO

NE

*nehodící se škrtněte

60557621

Název a adresa peněžního ústavu:
Oberbank AG, pobočka Česká republika, nám. Přemysla Otakara II 6/3, České Budějovice
Číslo bankovního účtu žadatele:

2231107576/8040
Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce žadatele:

Telefon:

Adresa statutárního zástupce žadatele (nepovinné údaje):

Stručný název akce nebo činnosti (projektu) (stručně a jasně formulovaný, na str. 3 uveďte

podrobněji):

Odůvodnění žádosti: str. 3
Místo realizace akce nebo činnosti (projektu):

Termín

Rooseveltova 1/2, 602 00 Brno

2022-2023

realizace akce nebo činnosti

(projektu):

Celkové výdaje v Kč bez DPH:
(na realizaci akce nebo činnosti)

800 000
Výše požadované částky v Kč:
(z rozpočtu města Brna)

Podíl dotace v 100%
(z celkových nákladů akce nebo činnosti)

800 000

Účel použití požadované dotace (materiál, energie, služby: propagace, nájem, spoje, přeprava, tech. služby
apod.)

Provozní náklady očkovacího centra Bohema 2022 (energie, odpady, parkovné, ostatní služby,
př. Stavební úpravy)
Telefon osoby odpovědné za realizaci
Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti (projektu):
akce nebo činnosti (projektu):
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1.

Seznam příloh:
Doklad prokazující existenci žadatele:
- výpis z příslušného veřejného rejstříku platný k podání žádosti, příp. hypertextový odkaz na údaje v
příslušném rejstříku (povinnost doložit tuto přílohu neplatí pro fyzické osoby nepodnikající); nebo
- platné stanovy žadatele a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např. zápis
z valné hromady, zápis ze schůze členů žadatele — prostá kopie); nebo
- dokument, kterým je žadatel založen nebo zřízen, není-li registrován v příslušném rejstříku (zřizovací
listina příspěvkové organizace) a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např.
jmenovací dekret); nebo

-

2.

3..
4.

odkaz na právní předpis, ze kterého vyplývá zřízení nebo založení žadatele (vysoké školy, atd.) a
současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např. jmenovací dekret).
Výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů,
v platném znění, obsahující úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s
nahrazením novými údaji — pouze právnické osoby evidované v evidenci skutečných majitelů (netýká se
subjektů uvedených v 8 7 tohoto zákona).
Aktuální doklad o zřízení bankovního účtu žadatele obsahující název banky, číslo účtu a označení
majitele účtu (např. prostá kopie smlouvy o zřízení účtu, potvrzení banky o vedení bankovního účtu).
Čestné prohlášení žadatele o dotaci (bezdlužnost).
Čestné prohlášení žadatele o dotaci dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

Úspěšní žadatelé, kteří za posledních 12 měsíců přede dnem podání této žádosti obdrželi dotaci z rozpočtu
statutárního města Brna v dané oblasti, přílohy uvedené v bodech č. 1 až č. 3 nepřikládají, ale podpisem této
žádosti čestně prohlašují, že ke dni podání této žádosti nedošlo ke změnám v předložených dokumentech a údaje
uvedené v žádosti jsou platné a pravdivé.
Upozornění
Žadatel 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, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
kterým v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem. 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. I písm. b) ae) Nařízení
Komise (EU) č. 679/2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen 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.
Zadatel je povinen do 15 dnů písemně oznámit Odbor investiční 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.).

statutárního zástupce/zástupců

statutárního zástupce/zástupců
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V přip
případě zastoupení
na základě p plné moci nutno doložit Pp plnou moc
!p

Věcně a srozumitelně formulovaný popis, cíl a přínos
s uvedením přínosu projektu pro statutární město Brno:

projektu

s odůvodněním

žádosti

Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti:
Dne 7.4.2021 na schůzi Rady města Brna č.R8/141 bylo jednomyslně schváleno uzavření smlouvy
mezi Statutárním městem Brno a společností Podané ruce o.p.s. o bezplatném užívání prostor v 1 PP
v Janáčkově divadle (o celkové výměře I 156 m“).
Samotná smlouva byla podepsána dne 17.4. 2021. a 3.5.2021.
Společnost Podané ruce 0.p.s se zavázala zde vytvořit a provozovat očkovací centrum Bohéma, které
významně přispěje v boji proti pandemii Covid — 19 v městě Brně a v Jihomoravském kraji.
Očkovací centrum společnosti Podané ruce o.p.s. ve spolupráci s Diecézní charitou Brno očkuje
širokou veřejnost, ale pomáhá s očkováním i imobilních pacientů. Pomáhá tak zdravotnímu systému
a zvyšuje komfort dostupnosti a tím i potřebné procento proočkovanosti.
Snaží se ochránit obyvatele Brna, především ty nejohroženější skupiny, jako jsou senioři, lidé
vyžadující speciální péči nebo lidé bez přístřeší. Aktivně se připravuje na další vývoj situace a
pomáhá s dlouhodobou strategií očkování a testování.
V roce 2022 žádáme o provozní dotaci na provoz očkovcího centra Bohema ve výši 800 000 Kč.
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Čestné prohlášení žadatele o dotaci (bezdlužnost)

Žadatel (název právnické osoby): Společnost Podané ruce 0.p.s.
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
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

*

je/není* proti němu veden výkon exekuce dle jeho znalostí;

*

má nemá* k datu podání žádosti
tj.: rozpočtu statutárního města
organizacím zřizovaným městem
sociálním či zdravotním pojištění;

«

má / nemá* k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti
společnostem se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna,

+

vede / nevede* soudní spor se statutárním městem Brnem a pokud ano, jaký je předmět sporu;

Sb., o úpadku

závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost) vůči veřejným rozpočtům;
Brna, tedy městu Brnu, příp. městským částem a příspěvkovým
a městskými částmi; ke státnímu rozpočtu, tj. nemá dluh na daních a
k dalším poskytovatelům dotací z veřejných rozpočtů.
(bezdlužnost)

vůči

obchodním

* | nežádá o dotaci na stejný projekt z jiného dotačního programu Magistrátu města Brna;
*

byt/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. 651/2014 ze dne 17. června 2014,

článkem 2, odst. 18.

o realizaci projektu budou řádně informovány
v souladu s veřejnoprávními předpisy

příslušné úřady veřejné správy a projekt proběhne

V Brně dne 30. 5. 2022

statutárního zástupce/zástupců

statutárního zástupce/zástupců

*) Nehodící se škrtněte
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
v souladu s ustanovením $ 10a odst. 3, písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
čestně prohlašuji následující skutečnosti
Název žadatele:
Společnost Podané ruce 0.p.s.
Identifikace osob/y zastupující žadatele:

Právní důvod zastoupení osob/y zastupující/ch žadatele:'
Statutární zástupce (ředitel společnosti)
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):?

0.0.00 .00.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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

identifikační číslo osoby)

Název: Společnost Podanky, s.r.o., sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 29278660, výše podílu: 100 %.

Název: Klinika Podané ruce s.r.o., sídlo: Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 29369011, výše podílu: 100 %.

Za
V

s
(V

' 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 právnickou osobou. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Žadatel, je-li obchodní
korporací, uvede identifikaci společníků.
3 Vyplňuje pouze žadatel, který má podíl v jiných právnických osobách. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Např.
žadatel je s.r.o. a má podíl v jiných právnických osobách. Žadatel uvede identifikaci těchto obchodních společností a výši
tohoto podílu.
5
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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5620094571
o poskytnutí investiční dotace na zpracování dislokační studie Centrálního objektu magistrátních
služeb, uzavřená dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany
1. 1

Poskytovatel

Statutární město Brno

Se sídlem:

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

Zastoupené:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Oprávněn jednat ve věcech smlouvy
a pověřen k podpisu dodatku č. 1:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62

Číslo účtu:

111 211 222/0800

IČO:

449 92 785

DIČ:
(dále jen „poskytovatel“)
1. 2

Příjemce

CZ 449 92 785

CD CENTRUM COMS, a.s.

Se sídlem:

Veselá 199/5, Brno-město, 602 00 Brno

Zastoupený:
Bankovní spojení:

Bc. Jakubem Hruškou, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Jankůjem, místopředsedou
představenstva
Komerční banka, a.s.

č. účtu

115-8414720207/0100

IČO:

073 79 161

DIČ:

CZ 073 79 161

Registrace v OR

KS Brno, OR, oddíl B., vložka 8033

Ve věcech smluvních oprávněn:
(dále jen „příjemce“)
(společně též jako „smluvní strany“)
uzavírají tento dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna
(dále jen „dodatek“)
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2. Předmět dodatku
Článek 2. odst. 2.2. smlouvy se nahrazuje zněním:
2.2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat na vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy, veřejným zájmem a podmínkami této smlouvy nejpozději do 1.6.2023.
Článek 3. odst. 3.3. smlouvy se nahrazuje zněním:
3.3. Příjemce je povinen provést finanční vypořádání dotace nejpozději do 1.9.2023. Ve finančním
vypořádání provede příjemce kalkulaci skutečných nákladů. Příjemce předá poskytovateli položkový
soupis provedeného plnění k odsouhlasení. Číslo účtu pro nevyčerpané části dotace je
111 158 222/0800.
Článek 4. odst. 4.1. se nahrazuje zněním:
4.1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce nejpozději do 1.6.2023. Čerpáním dotace se
rozumí úhrada uznatelných nákladů akce vzniklých při realizaci akce hrazených z dotace převodem
finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či
fyzické osoby.
Článek 4. odst. 4.4. smlouvy se nahrazuje zněním:
4.4. Uznatelné náklady akce musí vzniknout v době od 1.11.2020 do 1.6.2023. Prostředky nelze
převádět do roku následujícího.
Článek 4. odst. 4.9. smlouvy se nahrazuje zněním:
4.9. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 1.9.2023 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. Nejpozději
k termínu pro předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace je příjemce rovněž povinen
vrátit převodem na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví tohoto dodatku, případnou nepoužitou část
dotace a informovat poskytovatele o zaslané vratce. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace
soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů na
formuláři finanční vypořádání dotace, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Příjemce doloží finanční
vypořádání dotace také kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání
dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a kopiemi částí účetního deníku nebo
hlavní knihy, dokládající zaúčtování veškerých dokladů, použitých k vyúčtování dotace. Závazný
formulář pro finanční vypořádání dotace je dostupný rovněž na dotačním portále poskytovatele, viz:
https://dotace.brno.cz/.

3. Závěrečná ustanovení
3.1 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá smluvní
strana obdrží po dvou stejnopisech.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření. Za den uzavření dodatku se považuje den podpisu
poslední smluvní strany.
3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3.4 Strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv poskytovatel.
3.5 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem jeho obchodního

Strana 25 / 53

tajemství.
3.6 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany
důvěrnosti jeho majetkových poměrů.
3.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle,
nikoliv za nevýhodných podmínek.
3.8 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinnost dodržovat ustanovení
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3.9 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.
3.10 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor

Doložka
Dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna Z8/…. konaném dne
………

V Brně dne …………………
Za poskytovatele

_____________________________
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne…………………
Za příjemce

_____________________________
Bc. Jakub Hruška
předseda představenstva
CD CENTRUM COMS, a.s.

_______________________________
Ing. Pavel Jankůj
místopředseda představenstva
CD CENTRUM COMS, a.s.
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Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor
Finanční vypořádání dotace
PŘÍJEMCE
(jméno a příjmení/název/obchodní firma)
Adresa
(trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo)
IČ
(u fyzické osoby i datum narození)
Název projektu
Celkové výdaje na projekt
(v Kč):
Výše dotace z rozpočtu SMB
(v Kč)
Z dotace vráceno
(v Kč):
Prostředky vráceny na účet SMB dne
Osoba odpovědná za vypořádání dotace
(jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)

Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu
číslo účetního
dokladu
v účetní
evidenci

číslo
prvotního
účetního
dokladu

název dokladu

datum
vystavení
dokladu

účel platby

částka v Kč z toho částka
(bez DPH) *
hrazená
z dotace
SMB

V ................................................. dne ..........................................
Název/ obchodní firma a podpis osoby zodpovědné za vypořádání (příp. též otisk razítka):
........................................................................................................................................
* Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH.
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, v platném znění, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH.
Pokud je příjemce 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, v platném znění, bude částka uvedena bez DPH.
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Evidenční číslo: 5621093259
Evidenční číslo příjemce: ……….

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5621093259

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna uzavřené ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany
1. 1

Poskytovatel

Se sídlem:
Zastoupené:
Oprávněn jednat ve věcech smlouvy
a pověřen k podpisu dodatku č. 1:
Bankovní spojení:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00
Brno
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62
111 211 222/0800

IČO:

449 92 785

DIČ:
(dále jen „poskytovatel“)
1. 2

Příjemce

Se sídlem:

CZ 449 92 785

ARENA BRNO, a.s.
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

Bankovní spojení:

Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Michalem Marciniszynem, místopředsedou
představenstva
ČSOB

č. účtu

217241913/0300

IČO:

091 33 267

DIČ:

CZ 091 33 267

Registrace v OR

KS Brno, OR, oddíl B., vložka 8383

Zastoupený:

Ve věcech smluvních oprávněn:
(dále jen „příjemce“)
(společně též jako „smluvní strany“)
uzavírají tento dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna
(dále jen „dodatek“)

2. Předmět dodatku
Článek I. odst. 1 smlouvy se nahrazuje zněním:
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele
ve formě dotace (dále jen „dotace“) na zajištění provozu příjemce pro roky 2021-2023, název projektu:
Zajištění provozu společnosti pro roky 2021-2023 (dále jen „projekt“).
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Evidenční číslo: 5621093259
Evidenční číslo příjemce: ……….

Článek II. Smlouvy se nahrazuje zněním:
Příjemci je poskytována dotace ve výši: 5.060.000 Kč (slovy: pět milionů šedesát tisíc korun českých)
na realizaci projektu uvedeného v čl. I této smlouvy.
Článek III. odst. 1 se pozměňuje a doplňuje o bod 3 ve znění:
1. Dotace bude poukázána ve třech částech:
1. v roce 2021 ve výši 2.220.000 Kč do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
2. v roce 2022 ve výši 2.220.000 Kč do 31.1.2022 bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví smlouvy
3. v roce 2022 ve výši 620.000 Kč do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 k této
smlouvě.
Článek IV. odst.1 smlouvy se nahrazuje zněním:
1. Příjemce je oprávněn použít dotaci na uznatelné výdaje vzniklé nejpozději do 31.12.2023. Čerpáním
dotace se rozumí zúčtování dotace oproti uznatelným výdajům projektu vzniklým při realizace projektu.
Článek IV. odst. 4 smlouvy se nahrazuje zněním:
4. Dotaci je možno zúčtovat pouze oproti uznatelným výdajům projektu. Uznatelnými výdaji projektu se
rozumí: výdaje na zajištění provozu společnosti pro roky 2021-2023. uznatelné výdaje projektu musí
vzniknout v době od 1.1.2021 do 31.12.2023.
Článek IV. odst 9 smlouvy se nahrazuje zněním:
9. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2024 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. Nejpozději
k termínu pro předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace je příjemce rovněž povinen
vrátit převodem na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví tohoto dodatku, případnou nepoužitou část
dotace a informovat poskytovatele o zaslané vratce. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace soupisem
všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů na formuláři finanční
vypořádání dotace, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace
také kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace (zejména faktur,
dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a kopiemi částí účetního deníku nebo hlavní knihy, dokládající
zaúčtování veškerých dokladů, použitých k vyúčtování dotace. Závazný formulář pro finanční vypořádání
dotace je dostupný rovněž na dotačním portále poskytovatele, viz: https://dotace.brno.cz/.

3. Závěrečná ustanovení
3.1 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá smluvní strana
obdrží po dvou stejnopisech.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření. Za den uzavření dodatku se považuje den podpisu poslední
smluvní strany.
3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3.4 Strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv poskytovatel.
3.5 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem jeho obchodního tajemství.
3.6 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany
důvěrnosti jeho majetkových poměrů.
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Evidenční číslo: 5621093259
Evidenční číslo příjemce: ……….

3.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv
za nevýhodných podmínek.
3.8 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinnost dodržovat ustanovení zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3.9 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.
3.10 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor

Doložka
dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna Z8/…. konaném dne ………

V Brně dne …………………
Za poskytovatele

_____________________________
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne…………………
Za příjemce

_____________________________
Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva
ARENA BRNO, a.s.

_______________________________
Mgr. Michal Marciniszyn
místopředseda představenstva
ARENA BRNO, a.s.
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Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor

Evidenční číslo: 5621093259
Evidenční číslo příjemce: ……….

Finanční vypořádání dotace
PŘÍJEMCE
(jméno a příjmení/název/obchodní firma)
Adresa
(trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo)
IČ
(u fyzické osoby i datum narození)
Název projektu
Celkové výdaje na projekt
(v Kč):
Výše dotace z rozpočtu SMB
(v Kč)
Z dotace vráceno
(v Kč):
Prostředky vráceny na účet SMB dne
Osoba odpovědná za vypořádání dotace
(jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)

Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu
číslo účetního
dokladu
v účetní
evidenci

číslo
prvotního
účetního
dokladu

název dokladu

datum
vystavení
dokladu

účel platby

částka v Kč z toho částka
(bez DPH) *
hrazená
z dotace
SMB

V ................................................. dne ..........................................
Název/ obchodní firma a podpis osoby zodpovědné za vypořádání (příp. též otisk razítka):
........................................................................................................................................
* Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH.
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, v platném znění, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH.
Pokud je příjemce 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, v platném znění, bude částka uvedena bez DPH.
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SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Smlouva č. ……………..
Smluvní strany:
1. statutární město Brno
zastoupené:
sídlo:
IČO:
DIČ:
k podpisu smlouvy oprávněn:
kontaktní osoba:
tel:
e-mail:
bankovní spojení:
dotační výdajový účet:
(dále také „poskytovatel“)

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
Dominikánské nám. 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
44992785
CZ44992785, je plátce DPH
na základě usnesení Zastupitelstva města Brna ze dne ….
č. ………Ing. Tomáš Pivec, vedoucí odboru investičního MMB

Česká spořitelna a.s.
č. 111 211 222/0800

a
2. Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
zastoupená:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
kontaktní osoba:
tel:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Jiřím Hasoněm, místopředsedou představenstva
Ing. Davidem Trllem, členem představenstva
Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno
60713330
CZ60713330
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5828
Česká spořitelna, a.s.
4214054379/0800

uzavírají tuto
SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Článek I.
Účel dotace
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí individuální investiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na úhradu výdajů souvisejících s realizací
projektu příjemce „Generální oprava technologie a zázemí Krematorium Brno Jihlavská
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1“, jehož předmětem je výměna 2 kremačních pecí včetně provázaných technologií, oprava
kolumbárií a zázemí pro zaměstnance, a to na základě žádosti evidované pod č.j.
MMB/0310790/2022.
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.
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 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 v souladu s čl. VII odst. 5 této smlouvy.
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
1. Příjemci je poskytována investiční dotace ve výši 54.728.421,- Kč (slovy: padesátčtyři
milionů sedmsetdvacetosm tisíc čtyřistadvacetjedna korun českých) na úhradu investičních
výdajů spojených s realizací projektu uvedeného v čl. I této smlouvy
Článek III.
Způsob poskytnutí dotace
1. Dotace bude poukázána bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy ve dvou splátkách:
a) První splátka bude vyplacena nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti této
smlouvy ve výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých).
b) Druhá splátka ve zbývající výši, tj. 47.728.421,- Kč (slovy: čtyřicetsedm milionů
sedmsetdvacetosm tisíc čtyřistadvacetjedna korun českých) bude na účet příjemce
poukázána nejpozději do 28. 2. 2023.
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Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu od 01.01.2021 do 31.12.2024.
Prostředky dotace pro příslušný kalendářní rok nelze převádět do roku následujícího.
Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu
převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné
oprávněné právnické či fyzické osoby. Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje projektu, které
se bezprostředně vztahují k realizaci daného 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.
3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této smlouvy. Příjemce je povinen dosáhnout účelu, na který mu byla
dotace poskytnuta, nejpozději do 31.12.2024.
4. Uznatelné výdaje projektu pro příslušný kalendářní rok musí vzniknout v době
od 01.01.2021 do 31.12.2024.
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), bude výdaj
považován za uznatelný maximálně do výše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře
6. Pokud příjemce:
a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
uvede všechny uznatelné výdaje bez daně z přidané hodnoty (DPH není pro příjemce
uznatelným výdajem),
b) není plátcem DPH a do 12 měsíců od data pro předložení závěrečné zprávy a finančního
vypořádání dotace se stane plátcem DPH, má povinnost nahlásit tuto skutečnost
bezodkladně poskytovateli a předložit novou závěrečnou zprávu a finanční vypořádání
dotace do 30 dnů od data účinnosti rozhodnutí o registraci plátce DPH, v té části
dotace, kde má nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede
všechny uznatelné výdaje bez daně z přidané hodnoty (DPH není pro příjemce
uznatelným výdajem).
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 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. 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,
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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 originálních účetních dokladů prokazujících použití
dotace uvedením „SMB 202x, č.dot. sml…., v částce …“. Příjemce uvede toto označení
zejména na originálech výpisů z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále
pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech, smlouvách (pokud na
jejich základě probíhá fakturace či platba), originálech evidence docházky a mzdových
listech.
9. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelé zboží a služeb, příp. stavebních prací pro příjemce) umožnily kontrolnímu
orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu
kontroly.
10. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2025 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. Nejpozději k termínu pro předložení závěrečné
zprávy a finančního vypořádání dotace je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet
poskytovatele, který bude sdělen na vyžádání, případnou nepoužitou část dotace (dále jen
„vratka dotace“). Příjemce doloží finanční vypořádání dotace soupisem všech prvotních
účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů na formuláři finanční
vypořádání dotace, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příjemce doloží finanční
vypořádání dotace také kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících
čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a kopiemi částí
účetního deníku nebo hlavní knihy, dokládající zaúčtování veškerých dokladů, použitých k
vyúčtování dotace. Závazný formulář pro finanční vypořádání dotace je dostupný rovněž
na dotačním portále poskytovatele, viz: https://dotace.brno.cz/.
11. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) stručný popis realizovaného projektu,
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,
d) další přílohy (např. fotodokumentaci projektu).
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. Zejména je příjemce povinen oznámit
poskytovateli do 15 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, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niž se
dotace poskytuje apod.
13. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, názvu projektu a výše poskytnuté
dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.
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14. Příjemce se zavazuje, že při prezentaci projektu bude uvádět statutární město Brno jako
poskytovatele části finančních prostředků. Při použití loga nebo znaku poskytovatele je
povinen dodržet zásady pro jejich použití. Zásady jsou k dispozici na www.brno.cz/logo.
15. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci projektu, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého
jména poskytovatele a projekt realizovat v souladu s právními předpisy.
16. 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 vypořádání dotace.
17. 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
d) bude realizovat projekt za podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy,
zejm. pak při realizaci projektu a čerpání dotace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

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 vypořádání dotace odpovídá
osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost v závěrečné zprávě
a ve finančním vypořádání dotace písemně potvrdí.
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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. V případě, že poskytovatel zjistí, že příjemce použil dotaci či její část na financování jiného
účelu, než který je uveden v čl. I. odst. 1 smlouvy, považují se tyto finanční prostředky
za neoprávněně použité ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a příjemce je povinen poskytnutou dotaci, případně její neoprávněně použitou část
vrátit na účet poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků
(§ 22 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Prostředky se
považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly poprvé použity v rozporu se
smlouvou.
3. 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. 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.
4. Nedodržení povinnosti vyplývající z odstavce 12, 14 a 16 článku IV. smlouvy je
považováno za méně závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně
se stanoví následujícím procentním rozmezím:
a) Předložení vypořádání podle odst. 12 čl. IV. po stanovené lhůtě:
do 5 kalendářních dnů
1 % poskytnuté dotace
od 6 do 30 kalendářních dnů
2 % poskytnuté dotace
b) Porušení povinnosti stanovené v odst. 14 a 16 čl. IV.
2 % poskytnuté dotace.
5. 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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6. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.
7. Příjemce je povinen v případě obdržení výzvy k vrácení dotace či její části z důvodu
nepředložení řádného vyúčtování dotace tuto vrátit poskytovateli do 14 dnů ode dne
doručení výzvy Odboru investičního MMB způsobem uvedeným v této výzvě.
Článek IX.
Ukončení smlouvy
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody
smluvních stran nebo výpovědí.
2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi
poslední 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 smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci
poskytovateli ke dni ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednáním podle této smlouvy jménem
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený
zaměstnanec Magistrátu města Brna. Toto ustanovení se nevztahuje na podpisy dodatků
k této smlouvě.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá statutární
město Brno.
4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na základě dohody smluvních stran. 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 nebo potvrzení banky o existenci účtu
žadatele, na který má být dotace poukázána, která bude obsahovat číslo nového účtu. Změny
smlouvy v jiné než písemné formě a bez předchozího schválení Zastupitelstva města Brna
jsou vyloučeny.
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5. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že:
a) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči statutárnímu městu Brnu vzniklé
ze samostatné i přenesené působnosti obce, 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;
d) nenachází se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo
zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. sloučení, splynutí,
rozdělení obchodní 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, jehož
skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin
proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, či 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 žadatel 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.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž poskytoval obdrží tři vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení smlouvy.
7. Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem jeho obchodního
tajemství.
8. Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími
ochrany důvěrnosti jeho majetkových poměrů.
9. 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.
10. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak název, sídlo, IČO a číslo účtu.
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11. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
12. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor

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

………………………………………….
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí odboru investičního MMB
statutární město Brno

V Brně dne …………. 2022

………………………………………….
Jiří Hasoň
místopředseda představenstva
Pohřební a hřbitovní služby
města Brna, a.s.

………………………………………….
Ing. David Trllo
člen představenstva
Pohřební a hřbitovní služby
města Brna, a.s.
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Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor
Finanční vypořádání dotace
PŘÍJEMCE
(jméno a příjmení/název/obchodní firma)
Adresa
(trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo)
IČ
(u fyzické osoby i datum narození)
Název projektu
Celkové výdaje na projekt
(v Kč):
Výše dotace z rozpočtu SMB
(v Kč)
Z dotace vráceno
(v Kč):
Prostředky vráceny na účet SMB dne
Osoba odpovědná za vypořádání dotace
(jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)

Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu
číslo účetního
dokladu
v účetní
evidenci

číslo
prvotního
účetního
dokladu

název dokladu

datum
vystavení
dokladu

účel platby

částka v Kč z toho částka
(bez DPH) *
hrazená
z dotace
SMB

V ................................................. dne ..........................................
Název/ obchodní firma a podpis osoby zodpovědné za vypořádání (příp. též otisk razítka):
........................................................................................................................................
* Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH.
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, v platném znění, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH.
Pokud je příjemce 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, v platném znění, bude částka uvedena bez DPH.
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Rozpočtové opatření č. 1

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun
ORJ

§

Položka

ÚZ

ORG

Věcná náplň

Upr. rozpočet
8.6.2022

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

5600

2212

6121

2681 Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz

7 000

-6 000

5600

2212

6121

2800 Rekonstrukce ulice Štefánikovy

1 000

-500

500

5600

2212

6121

3062 Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa

18 127

-4 150

13 977

5600

2212

6121

3348 EUROPOINT Brno - městská infrastruktura

57 068

-4 800

52 268

5600

2329

6121

2944 Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohospodářských staveb

5600

3111

6121

2329 Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)

5600

3314

6121

2110 KJM - Technické zhodnocení střechy - Kobližná

5600

3315

6121

2109 MuMB - Měnínská brána-kompletní rekonstrukce

5600

3412

6121

2657 Atletická hala kampus

5600

3639

6121

3130 Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb

5600

3639

6130

2592 Výkupy pozemků z předkupních práv

5600

4357

6121

2627 DS Kosmonautů

3200

6171

6122

5400

2212

6121

5400

2212

6121

5400

2219

6111

5400

2219

5400
5400

1 000

2 000

-1 200

800

10 500

-5 500

5 000

2 000

-1 500

500

10 000

-1 317

8 683

150 000

-113 610

36 390

3 000

-2 000

1 000

5 000

-3 000

2 000

15 833

-8 000

7 833

3000 Nestavební investice OVV; Stroje, přístroje a zařízení

1 650

1 500

3 150

2427 Rekonstrukce komunikace Hatě

7 314

7 680

14 994

2434 Rekonstrukce ulice Benešova

0

11 500

11 500

2433 Rozvoj SOBD

6 113

4 000

10 113

6121

2088 RK Klajdovská

11 000

9 500

20 500

2219

6121

2214 Parkování Šumavská

3 581

2 000

5 581

2219

6122

2458 Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením

6 813

2 327

9 140

5400

2219

6122

2568 Kamerové body MKDS

21 129

10 500

31 629

5400

3315

6121

2108 Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk

5600

2321

6121

2158 Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

5600

3111

6121

2319 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou

5600

3412

6121

2330 Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rozšíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora

5600
5600

3419
3599

5213
5221

5600

3632

6313

5600

3633

6121

2766 12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova

5600

3639

6121

2253 Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

5600

3744

6121

5600

5311

6121

31

7560 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - ARENA BRNO, a.s.
7560 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem - Společnost Podané ruce o.p.s
Investiční transfery OI nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - Pohřební a hřbitovní služby města
301099 Brna, a.s.

750

250

1 000

21 805

1 200

23 005

7 750

30 000

37 750

67 851

29 000

96 851

2 220
0

620
800

2 840
800

0

7 000

7 000

3 947

2 700

6 647

53 680

25 000

78 680

2152 Sanace svahu Červený kopec

0

4 800

4 800

2326 Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt

0

1 200

1 200
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SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Smlouva č. ……………..
Smluvní strany:
1. statutární město Brno
zastoupené:
sídlo:
IČO:
DIČ:
k podpisu smlouvy oprávněn:
kontaktní osoba:
tel:
e-mail:
bankovní spojení:
dotační výdajový účet:
(dále také „poskytovatel“)

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
Dominikánské nám. 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
44992785
CZ44992785, je plátce DPH
na základě usnesení Zastupitelstva města Brna ze dne ….
č. ………Ing. Tomáš Pivec, vedoucí odboru investičního MMB

Česká spořitelna a.s.
č. 111 211 222/0800

a
2. Společnost Podané ruce o.p.s.
zastoupená:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
kontaktní osoba:
tel:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno
60557621
CZ60557621
u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 674
Oberbank AG
2231107576/8040

uzavírají tuto
SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Článek I.
Účel dotace
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí individuální neinvestiční finanční podpory
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na úhradu výdajů na provozní
náklady očkovacího centra Bohema 2022-2023, případně stavební úpravy nutné pro provoz
centra, a to na základě žádosti evidované pod č.j. MMB/0315986/2022.
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2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.
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 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 v souladu s čl. VII odst. 5 této smlouvy.
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
1. Příjemci je poskytována investiční dotace ve výši 800.000,- Kč (slovy: osmset tisíc korun
českých) na úhradu neinvestičních výdajů spojených s realizací projektu uvedeného v čl. I
této smlouvy.
Článek III.
Způsob poskytnutí dotace
1. Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu od 01.01.2022 do 30.06.2023.
Prostředky dotace pro příslušný kalendářní rok nelze převádět do roku následujícího.
Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu
převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné
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oprávněné právnické či fyzické osoby. Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje projektu, které
se bezprostředně vztahují k realizaci daného 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.
3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této smlouvy. Příjemce je povinen dosáhnout účelu, na který mu byla
dotace poskytnuta, nejpozději do 30.06.2023.
4. Uznatelné výdaje projektu pro příslušný kalendářní rok musí vzniknout v době
od 01.01.2022 do 30.06.2023.
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), bude výdaj
považován za uznatelný maximálně do výše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře
6. Pokud příjemce:
a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
uvede všechny uznatelné výdaje bez daně z přidané hodnoty (DPH není pro příjemce
uznatelným výdajem),
b) není plátcem DPH a do 12 měsíců od data pro předložení závěrečné zprávy a finančního
vypořádání dotace se stane plátcem DPH, má povinnost nahlásit tuto skutečnost
bezodkladně poskytovateli a předložit novou závěrečnou zprávu a finanční vypořádání
dotace do 30 dnů od data účinnosti rozhodnutí o registraci plátce DPH, v té části
dotace, kde má nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede
všechny uznatelné výdaje bez daně z přidané hodnoty (DPH není pro příjemce
uznatelným výdajem).
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 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. 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 originálních účetních dokladů prokazujících použití
dotace uvedením „SMB 202x, č.dot. sml…., v částce …“. Příjemce uvede toto označení
zejména na originálech výpisů z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále
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pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech, smlouvách (pokud na
jejich základě probíhá fakturace či platba), originálech evidence docházky a mzdových
listech.
9. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelé zboží a služeb, příp. stavebních prací pro příjemce) umožnily kontrolnímu
orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu
kontroly.
10. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31.08.2023 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. Nejpozději k termínu pro předložení závěrečné
zprávy a finančního vypořádání dotace je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet
poskytovatele, který bude sdělen na vyžádání, případnou nepoužitou část dotace (dále jen
„vratka dotace“). Příjemce doloží finanční vypořádání dotace soupisem všech prvotních
účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů na formuláři finanční
vypořádání dotace, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příjemce doloží finanční
vypořádání dotace také kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících
čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a kopiemi částí
účetního deníku nebo hlavní knihy, dokládající zaúčtování veškerých dokladů, použitých k
vyúčtování dotace. Závazný formulář pro finanční vypořádání dotace je dostupný rovněž
na dotačním portále poskytovatele, viz: https://dotace.brno.cz/.
11. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) stručný popis realizovaného projektu,
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,
d) další přílohy (např. fotodokumentaci projektu).
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. Zejména je příjemce povinen oznámit
poskytovateli do 15 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, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niž se
dotace poskytuje apod.
13. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, názvu projektu a výše poskytnuté
dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.
14. Příjemce se zavazuje, že při prezentaci projektu bude uvádět statutární město Brno jako
poskytovatele části finančních prostředků. Při použití loga nebo znaku poskytovatele je
povinen dodržet zásady pro jejich použití. Zásady jsou k dispozici na www.brno.cz/logo.
15. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci projektu, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého
jména poskytovatele a projekt realizovat v souladu s právními předpisy.
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16. Příjemce je povinen po dobu pěti 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 vypořádání dotace.
17. 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
d) bude realizovat projekt za podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy,
zejm. pak při realizaci projektu a čerpání dotace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

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 pěti let od ukončení financování
projektu ze strany poskytovatele.
4. Za pravdivost i správnost závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace odpovídá
osoba oprávněná jednat 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,
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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. V případě, že poskytovatel zjistí, že příjemce použil dotaci či její část na financování jiného
účelu, než který je uveden v čl. I. odst. 1 smlouvy, považují se tyto finanční prostředky
za neoprávněně použité ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a příjemce je povinen poskytnutou dotaci, případně její neoprávněně použitou část
vrátit na účet poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků
(§ 22 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Prostředky se
považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly poprvé použity v rozporu se
smlouvou.
3. 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. 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.
4. Nedodržení povinnosti vyplývající z odstavce 12, 14 a 16 článku IV. smlouvy je
považováno za méně závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně
se stanoví následujícím procentním rozmezím:
a) Předložení vypořádání podle odst. 12 čl. IV. po stanovené lhůtě:
do 5 kalendářních dnů
1 % poskytnuté dotace
od 6 do 30 kalendářních dnů
2 % poskytnuté dotace
b) Porušení povinnosti stanovené v odst. 14 a 16 čl. IV.
2 % poskytnuté dotace.
5. 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).
6. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.
7. Příjemce je povinen v případě obdržení výzvy k vrácení dotace či její části z důvodu
nepředložení řádného vyúčtování dotace tuto vrátit poskytovateli do 14 dnů ode dne
doručení výzvy Odboru investičního MMB způsobem uvedeným v této výzvě.
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Článek IX.
Ukončení smlouvy
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody
smluvních stran nebo výpovědí.
2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi
poslední 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 smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci
poskytovateli ke dni ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednáním podle této smlouvy jménem
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený
zaměstnanec Magistrátu města Brna. Toto ustanovení se nevztahuje na podpisy dodatků
k této smlouvě.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá statutární
město Brno.
4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na základě dohody smluvních stran. 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 nebo potvrzení banky o existenci účtu
žadatele, na který má být dotace poukázána, která bude obsahovat číslo nového účtu. Změny
smlouvy v jiné než písemné formě a bez předchozího schválení Zastupitelstva města Brna
jsou vyloučeny.
5. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že:
a) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči statutárnímu městu Brnu vzniklé
ze samostatné i přenesené působnosti obce, které nabyly právní moci a jsou splatné
(tj. zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně);
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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;
d) nenachází se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo
zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. sloučení, splynutí,
rozdělení obchodní 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, jehož
skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin
proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, či 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 žadatel 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.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž poskytoval obdrží tři vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení smlouvy.
7. Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem jeho obchodního
tajemství.
8. Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími
ochrany důvěrnosti jeho majetkových poměrů.
9. 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.
10. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak název, sídlo, IČO a číslo účtu.
11. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
12. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor
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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

………………………………………….
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí odboru investičního MMB
statutární město Brno

V Brně dne …………. 2022

…
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Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor
Finanční vypořádání dotace
PŘÍJEMCE
(jméno a příjmení/název/obchodní firma)
Adresa
(trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo)
IČ
(u fyzické osoby i datum narození)
Název projektu
Celkové výdaje na projekt
(v Kč):
Výše dotace z rozpočtu SMB
(v Kč)
Z dotace vráceno
(v Kč):
Prostředky vráceny na účet SMB dne
Osoba odpovědná za vypořádání dotace
(jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)

Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu
číslo účetního
dokladu
v účetní
evidenci

číslo
prvotního
účetního
dokladu

název dokladu

datum
vystavení
dokladu

účel platby

částka v Kč z toho částka
(bez DPH) *
hrazená
z dotace
SMB

V ................................................. dne ..........................................
Název/ obchodní firma a podpis osoby zodpovědné za vypořádání (příp. též otisk razítka):
........................................................................................................................................
* Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH.
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, v platném znění, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH.
Pokud je příjemce 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, v platném znění, bude částka uvedena bez DPH.
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Rozpočtové opatření č. 2

v tis. Kč

Příjmy- zvýšení
ORJ

5400

§

6330

pol.

ÚZ

4251

45

pol.

ÚZ

Věcná náplň

ORG

Investiční převody mezi městem a městskými částmi; Investiční
transfer od MČ Brno-Líšeň (výstavba parkovacího domu)

Upr. rozpočet

Úprava

Rozpočet

k 06.06.2022

rozpočtu + -

po změně

0

11 627

11 627

Upr. rozpočet
k 06.06.2022
60 679

Úprava
rozpočtu + -11 627

Rozpočet
po změně
49 052

Financování - snížení
ORJ
1700

§

8115

Věcná náplň

ORG
Tvorba Fondu mobility
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