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

82. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 5121093546 o
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna
Městskému sportovnímu klubu Brno, z. s.
Anotace
Na Odbor sportu MMB se obrátili statutární zástupci Městského sportovního klubu Brno, z. s. s žádostí o
další prodloužení termínu pro vznik oprávněných nákladů (do 30. 6. 2023) a termínu pro předložení
finančního vypořádání poskytnuté dotace na projekt stálé sportovní expozice „Galerie sportu Brno“ (do
20. 7. 2023). Jako hlavní důvod pro posunutí termínů žadatel uvedl negativní ovlivnění pandemií
koronaviru. Z důvodu dříve přijatých a uplatňovaných vládních nařízení nebylo možné realizovat projekt
ve druhém pololetí školního roku 2021/22, neboť většina škol doháněla zameškanou výuku a na jiné
aktivity již nebyl dostatečný časový prostor. Žadatel předpokládá, že závěr školního roku přinese
výrazné zlepšení a zvýšení zájmu, které se promítne i do školního roku 2022/23.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 5121093546 o poskytnutí účelové neinvestiční
individuální dotace z rozpočtu města Brna Městskému sportovnímu klubu Brno, z. s.
se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 05471095 na realizaci projektu
stálé sportovní expozice „Galerie sportu Brno“ v roce 2021 v Brně, který tvoří
přílohu č. … tohoto zápisu.

2. pověřuje

vedoucího Odboru sportu Magistrátu města Brna podpisem tohoto dodatku.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022 a doporučila
ZMB ke schválení.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek
vedoucí odboru - Odbor sportu
13.6.2022 v 14:39
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 07:00
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
13.6.2022 v 14:16

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 07:00
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/31 zasedání konaném dne 7. 9. 2021 schválilo
v materiálu „Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Městský sportovní klub
Brno, z. s. na zrealizování projektu stálé sportovní expozice „Galerie sportu Brno“ v roce 2021
neinvestiční dotaci Městskému sportovnímu klubu Brno, z. s., se sídlem Křídlovická 911/34,
603 00 Brno, IČO: 05471095 na realizaci projektu stálé sportovní expozice „Galerie sportu Brno“
v roce 2021 v Brně ve výši 500 000 Kč.
Galerie sportu Brno je projekt stálé expozice, který je zaměřen na schraňování historických
sportovních artefaktů a materiálů s akcentem na stále žijící osobnosti a legendy brněnského
sportu. Důležitým aspektem galerie/muzea je navázat na úspěšnou výstavu Branky Body Brno,
která dokumentuje historii a slávu brněnského sportu. Plánem je prezentovat pestrost brněnské
sportovní scény, připomenout mimořádné úspěchy a osobní příběhy místních sportovců a tím
také motivovat mládež ke sportování. Cílovou skupinou jsou především návštěvníci
z 1. a 2. stupně základních škol a studenti středních škol a gymnázií.
Na Odbor sportu MMB se dne 5. 11. 2021 obrátili statutární zástupci Městského sportovního
klubu Brno, z. s. s žádostí o prodloužení termínu pro vznik oprávněných nákladů a termínu pro
předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace na projekt stálé sportovní expozice
„Galerie sportu Brno“. Jako hlavní důvod pro posunutí termínů žadatel uvedl epidemiologickou
situaci, která i z opatrnosti školám bránila v účasti na hromadnějších akcích.
Na základě výše uvedené žádosti Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/34 zasedání
konaném dne 7. 12. 2021 schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 5121093546
o poskytnutí účelové neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna Městskému
sportovnímu klubu Brno, z. s. se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 05471095 na
realizaci projektu stálé sportovní expozice „Galerie sportu Brno“ v roce 2021 v Brně, kdy došlo
ke změně období v níž má být dosaženo účelu (původní termín od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021,
nový termín dle dodatku č. 1 - od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022) a změně termínu vyúčtování
(původní termín do 20. 1. 2022, nový termín dle dodatku č. 1 – do 20. 7. 2022).
Na Odbor sportu MMB se dne 25. 04. 2022 obrátili statutární zástupci Městského sportovního
klubu Brno, z. s. s žádostí o další prodloužení termínu pro vznik oprávněných nákladů
(do 30. 6. 2023) a termínu pro předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace na projekt
stálé sportovní expozice „Galerie sportu Brno“ (do 20. 7. 2023). Jako hlavní důvod pro posunutí
termínů žadatel uvedl negativní ovlivnění pandemií koronaviru. Z důvodu dříve přijatých a
uplatňovaných vládních nařízení nebylo možné realizovat projekt ve druhém pololetí školního
roku 2021/22, neboť většina škol doháněla zameškanou výuku a na jiné aktivity již nebyl
dostatečný časový prostor. Žadatel předpokládá, že závěr školního roku přinese výrazné
zlepšení a zvýšení zájmu, které se promítne i do školního roku 2022/23. Žadatel sdělil, že
nebude v období nově vzniklých uznatelných nákladů žádat o další dotaci na projekt „Galerie
sportu Brno“.
Na základě podkladových materiálů byla dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, provedena průběžná veřejnosprávní kontrola. Závěrem kontroly
je, že je doporučeno předložit žádost o posunutí oprávněných nákladů a termínu doložení
finančního vypořádání poskytnuté dotace orgánům města Brna k projednání.
Odbor sportu MMB předkládá návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 23. 9. 2021, č. smlouvy
SMB 5121093546 orgánům města Brna, dle níže uvedených specifikací:

Strana 4 / 16

Stávající znění smlouvy ve znění dodatku č. 1:
Článek I.
Základní ustanovení
2) Období, v níž má být účelu dosaženo
Období, ve kterém lze dotaci využít a kdy musí vzniknout a být uhrazeny uznatelné náklady,
je od 1. 9. 2021 do 30. 06. 2022.
Článek V.
Finanční vypořádání dotace

2) Termín vyúčtování
Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat nejpozději do 20. 7. 2022.
Nové znění smlouvy (dodatek č. 2):
Článek I.
Základní ustanovení
2) Období, v níž má být účelu dosaženo
Období, ve kterém lze dotaci využít a kdy musí vzniknout a být uhrazeny uznatelné náklady,
je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.
Článek V.
Finanční vypořádání dotace

2) Termín vyúčtování
Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat nejpozději do 20. 7. 2023.

Stanoviska dotčených orgánů:

JUDr. Michal
Chládek, MBA

pro

pro

omluv

pro

omluv

pro

Mgr. Bc. Marek
Viskot

pan
Jakub Koudelka

pro

pan
Karel Cholek

Mgr. René
Novotný

omluv

Pan David
Lenger

Mgr. Pavel
Sázavský, MBA

omluv

pan
Richard Foltýn

Mgr. Luděk
Kocman

pro

Ing. Marek Fišer

Ing. Antonín
Crha

Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 7. 6. 2022.
Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel/z 11 členů. KTVS doporučila.

pro

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

pro

pro

pro

pro

---

pro

---

Mgr.
Suchý

Róbert
Čuma

Bc.
Koláčný
nepřítomen

JUDr.
Kerndl

pro

JUDr.
Oliva

nepřítomna

Mgr.
Hladík

JUDr.
Vaňková

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022
a doporučila ZMB ke schválení.
Schváleno jednomyslně 7 členy.

pro
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~. sml. 5121093546
~.ž. 6/ID

SMLOUVA
o poskytnutí ú~elové neinvesti~ní individuální dotace z rozpo~tu m~sta Brna
Smluvní strany:

1. Statutární m~sto Brno, Dominikánské nám~stí 196/1, 602 00 Brno 2
I~O 44 99 27 85
bankovní spojení: ~eská spo~itelna, a.s.
~. ú~tu: 111211222/0800
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Va~kovou
usnesením ZMB Z8/31 konaného dne 7.9.2021 byl podpisem smlouvy pov~~en Mgr. Petr Božek,
vedoucí Odboru sportu Magistrátu m~sta Brna (dále jen „poskytovatel")
2. Název organizace
adresa sídla
I~O
bankovní spojení
~íslo ú~tu
zástupce
(p~íjemce)

M~stský sportovní klub Brno, z. s.
K~ídlovická 911/34, 603 00 Brno
05471095
Raiffeisenbank, a.s.
547109544/5500
Petr Šíma, Jakub Koudelka

uzav~ely níže uvedeného dne, m~síce a roku v souladu se zákonem ~. 250/2000 Sb., o rozpo~tových
pravidlech územních rozpo~t~, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~a se zákonem ~. 500/2004 Sb., správní
~ád, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~tuto
ve~ejnoprávní smlouvu o poskytnutí ú~elové neinvesti~ní individuální dotace
z rozpo~tu m~sta Brna (dále jen „smlouva")
~lánek I.
Základní ustanovení
1) P~edm~t smlouvy a poskytovaná dotace
P~edm~tem smlouvy je poskytnutí ú~elové neinvesti~ní individuální finan~ní dotace z
rozpo~tových prost~edk~~m~sta Brna na níže uvedený projekt podaný jako individuální dotace
(dále jen „dotace").
Dotaci lze použít pouze v souladu s požadavkem uvedeným v podané žádosti pod
~.j. MMB/0306153/2021.
název projektu

~.ž.
6/ID

Realizace projektu stálé sportovní expozice „Galerie sportu Brno" v
roce 2021 v Brn~~
Celkem

výše dotace
v K~~
500 000
500 000

Dotace se poskytuje na výše uvedený projekt v celkové výši 500 000,- K~.
(slovy: p~tsettisíc korun ~eských).
Dotace je poskytována na 50 turnus~~p~ednášek (náklad max. 10 000,- K~/ 1 turnus p~ednášek)
(dále jen „akce").
Jeden denní turnus p~ednášky trvá celkem cca 4hod. a ú~astní se ho minimáln~~50 návšt~vník~~ze
ZŠ 1. a 2. stupe~, SŠ a Gymnázií. Nápiní díl~í p~ednášky je tematická beseda s významnými
osobnostmi brn~nské sportovní historie (p~ednášející), promítání snímk~, prohlídka expozice
historie brn~nského sportu a praktická ukázka sport~~v t~locvi~n~.
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2) Období, v níž má být ú~elu dosaženo
Období, ve kterém lze dotaci využít a kdy musí vzniknout a být uhrazeny uznatelné náklady, je
od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021.
3) Ú~el dotace a uznatelné náklady
Dotaci lze použít v souladu s požadavkem uvedeným v žádosti jmenovit~~pouze na:
a) nájemné prostor v M~stských halách na Vodové, kde budou probíhat p~ednáškové,
prohlídkové a sportovní aktivity v rámci projektu „Galerie sportu Brno"
b) ob~erstvení pro ú~astníky p~ednášky (voda, drobné ob~erstvení)
c) v~cné ceny do sout~ží pro d~ti
d) mzda, odm~na organiza~ním pracovník~m (p~ednášející, 2x kurátor p~ednášky,
administrátor)
e) náklady na fotografa a kameramana
(dále jen „uznatelné náklady)
4) Vy~íslení náklad~~
Uznatelným nákladem na 1 turnus p~ednášek (bez fotografa a kameramana) je ~ástka
v maximální výši 9 400,- K~~rozd~lena u níže uvedených položek takto:
a) 5 000,- K~~nájemné prostor
b) 400,- K~~ob~erstvení
c) 1 000,- K~~v~cné ceny do sout~ží pro d~ti
d) 1 000,- K~~p~ednášející,
1 500,- K~~2x kurátor p~ednášky
500,- K~~administrátor
Uznatelným nákladem na projekt „Galerie sportu Brno" je ~ástka 30 000,- K~~u níže uvedených
položek takto:
a) 15 000,- K~~fotograf (3 000,- K~/ 1 focení)
b) 15 000,- K~~kameraman (7 500,- K~/ 1 video)
~lánek II.
Podmínky poskytnutí dotace
1) P~íjemce ~estn~~prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl v žádosti o dotaci, v~. p~íloh a bude
uvád~t ve vyú~tování jsou pravdivé, úpiné, nezkreslené, platné a správné. P~íjemce je
odpov~dný za to, že údaje obsažené v žádosti odpovídají jeho standartním b~žným ro~ním
náklad~m (výdaj~m) a že v p~ípad~~odhadovaného podstatného navýšení nebo snížení t~chto
výdaj~~v období, na které je žádáno, toto v žádosti náležit~~od~vodní.
2) Poskytovatel se zavazuje poskytnout p~íjemci dotaci ze svých rozpo~tových prost~edk~~
v jedné splátce na bankovní ú~et p~íjemce uvedený v záhlaví smlouvy ve lh~t~~do 3 m~síc~~od
nabytí ú~innosti smlouvy, není-li dále uvedeno jinak.
3) V p~ípad~, že p~íjemce v žádosti o dotaci v ~estných prohlášeních, ve vyú~tování dotace ~i všech
p~edkládaných p~ílohách a dokumentech uvedl poskytovatele v omyl a poskytnuté údaje se
nezakládají na pravd~~nebo jsou neúpiné, zkreslené, neplatné ~i nesprávné, má poskytovatel
právo z tohoto d~vodu dotaci žadateli nenavrhnout, neposkytnout finan~ní prost~edky ~i žádat o
vrácení již poskytnuté dotace nebo její ~ásti.
4) Poskytovatel má právo v p~ípad~~závažných nedostatk~~zjišt~ných pr~b~žnou ve~ejnosprávní
kontrolou pozastavit ~i ukon~it vyplácení schválené dotace.
5) Výše dotace ve smlouv~~uvedená je stanovena jako maximální a nelze ji p~ekro~it.
6) Poskytování dotací upravují zákon ~. 250/2000 Sb. o rozpo~tových pravidlech územních
rozpo~t~~v platném zn~ní, zákon ~. 134/2016 Sb., o zadávání ve~ejných zakázek, ve zn~ní
pozd~jších p~edpis~~a ostatní právní p~edpisy.
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~lánek III.
Podmínky použití dotace
1) P~íjemce je povinen:
a) použít dotaci v souladu se zákonem ~. 250/2000 Sb. o rozpo~tových pravidlech územních
rozpo~t~~v platném zn~ní, zákonem ~. 134/2016 Sb., o zadávání ve~ejných zakázek v platném
zn~ní a ostatními právními p~edpisy, a touto smlouvou,
b) spinit ú~el dotace, na který mu byla poskytnuta. A to v období, v n~mž má být ú~elu dosaženo.
Ú~el dotace nelze m~nit.
c) použít dotaci vlastním jménem, na vlastní ú~et a vlastní odpov~dnost,
d) vynakládat dotaci efektivn~, ú~eln~~a hospodárn~.
~lánek IV.
Povinnosti p~íjemce
1) Pr~b~žné povinnosti
P~íjemce ie povinen p~i své ~innosti:
a) postupovat v souladu s aktuáln~~platnými právními p~edpisy, mimo jiné i s vyhlášenými
mimo~ádnými opat~eními Vlády ~R a Ministerstva zdravotnictví ~R, které upravují podmínky
konání sportovních, kulturních a spole~enských akcí,
b) v p~ípad~, že v dob~~konání akce, na kterou byla p~íjemci poskytnuta dotace, budou
v platnosti závazná omezení pro konání akce, bude p~íjemce v termínu min. 5 pracovních
dn~~p~ed konáním akce povinen doru~it na Odbor sportu písemné sd~lení, že je oprávn~n
akci uspo~ádat, pop~ípad~~doložit výjimku ud~lenou oprávn~ným subjektem,
c) dodržovat základní pravidla etiky a slušného chování,
d) prokazateln~~informovat své ~leny, rodi~e a ve~ejnost o výši podpory ze strany m~sta Brna
nap~. na svých webových stránkách, sociálních sítí, na nást~nkách, na valných hromadách,
po~ádaných akcích, sch~zkách s rodi~i a ~leny klubu atd.,
e) archivovat podklady doložené do vyú~tování dotace dle platných právních p~edpis~.
2) Vedení ú~etnictví
P~íjemce dotace je povinen vést ~ádnou, odd~lenou a analytickou evidenci ~erpání dotace
v souladu se zákonem ~. 563/1991 Sb., o ú~etnictví, v platném zn~ní, tj. ú~tovat na zvláštní
analytické ú~ty, p~ípadn~~na samostatná hospodá~ská st~ediska nebo zakázky. Tato evidence
musí být podložena ú~etními záznamy. P~íjemce dotace se zavazuje, že všechny originály
doklad~~uplatn~né do finan~ního vypo~ádání dotace (dále jen „vyú~tování dotace") budou
ozna~eny textem: hrazeno z dotace OS MMB ve výši (uvedena ~ástka), ~íslo smlouvy.
3) Uplatn~ní náklad~~a povinnost p~ímých plateb
P~íjemce nesmí:
a) náklady hrazené z dotace uplatnit u poskytovatele ani u jiného poskytovatele ve~ejných
zdroj~~zp~sobem, kdy by stejné náklady byly financované z ve~ejných zdroj~~vícekrát. Pokud
by byl ur~itý náklad hrazen z dotace pouze z~ásti, týká se zákaz podle p~edchozí v~ty pouze
této ~ásti nákladu.
b) dotaci poskytnout jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Dotaci nelze p~evést na jinou
fyzickou nebo právnickou osobu, která pro p~íjemce zajiš~uje realizaci projektu. P~íjemce je
vždy povinen použít dotaci k p~ímým platbám dle ú~elu smlouvy, vyjma náklad~, které jsou
hrazeny zast~ešujícími organizacemi, tj. p~íslušnými sportovními svazy, anebo jejich
organiza~ními složkami.
4) Písemné oznámení zm~n
P~íjemce je povinen písemn~~oznámit poskytovateli:
a) že ú~el, na který byla dotace poskytnuta nebude realizován, a to nejpozd~ji do 30 dn~~od
zjišt~ní této skute~nosti. Nejpozd~ji k tomuto termínu je p~íjemce povinen nepoužité
(nevy~erpané) finan~ní prost~edky vrátit.
b) zm~ny v p~edloženém projektu (termín akce, místo konání a název akce, zm~nu statutárního
zástupce, sídla, bankovního spojení ~i názvu organizace apod.) a zm~ny údaj~~uvedených
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v p~edložené žádosti, ~estných prohlášeních a p~ílohách, a to do 15 pracovních dn~~ode dne
ú~innosti zm~ny.
c) bezodkladn~~ukon~ení své sportovní ~innosti. Tuto povinnost má i v p~ípad~~p~echodného
p~erušení této ~innosti s informací o p~í~inách, které k tomuto stavu vedly, a
p~edpokládanému obnovení svojí ~innosti. Sou~asn~~se zavazuje, že u~iní vše pot~ebné k
tornu, aby k obnovení ~innosti došlo v co nejkratším termínu.
d) zm~nu v údajích uvedených v p~edložené žádosti a ~estném prohlášení týkající se
p~ípadného zániku, transformace, slou~ení, zm~ny vlastnického vztahu k v~ci, na niž se
dotace poskytuje apod., dále vydání inkasního p~íkazu Komisí (EU) v~~i p~íjemci ke
zp~tnému získání neoprávn~n~~vyplacené podpory, skute~nosti, že se p~íjemce stal
podnikem v obtížích v souladu s Na~ízením Komise (EU) ~. 651/2014 ze dne 17. ~ervna
2014, ~lánkem 2, odst. 18 a to do 15 pracovních dn~~ode dne ú~innosti zm~ny, dále do 30
pracovních dn~~finan~n~~vypo~ádat poskytnutou dotaci a nepoužité (nevy~erpané) finan~ní
prost~edky vrátit.
5) Propaga~ní aktivity
P~íjemce je povinen:
a) uvád~t na propaga~ních materiálech (billboardech, plakátech, bulletinech, na internetových
stránkách, sociálních sítích apod.) informaci o poskytnuté finan~ní podpo~e statutárního
m~sta Brna a logo nebo znak m~sta Brna. P~i použití loga nebo znaku m~sta Brna je t~eba
postupovat v souladu s úpiným zn~ním „Statutu pro užívání znaku, vlajky a loga m~sta Brna,
znak~~a vlajek m~stských ~ástí" (dále jen „statut"). Použití loga m~sta Brna je povoleno již
uzav~ením smlouvy o poskytnutí dotace a není nutné si od poskytovatele vyžádat souhlas
s jeho použitím. V p~ípad~~užití znaku m~sta Brna podá p~íjemce písemnou žádost spolu
s výtvarným návrhem na Odbor vnit~ních v~cí.
b) b~hem konání akce umístit na viditelné místa logo m~sta Brna v souladu s „Manuálem
jednotného vizuálního stylu Statutárního m~sta Brna" (dále jen „manuár).
Výše uvedený statut a manuál lze stáhnout na www.brno.cz/logo
c) zajistit na své náklady výrobu a umíst~ní loga m~sta Brna dle manuálu v míst~, kde je akce
po~ádána (velikost podkladové desky minimáln~~cca 100x60 cm, ~ervené pozadí — bílé logo,
m~že být provedena i inverzní varianta nebo v~tší rozm~r).
d) poskytnout sou~innost p~i tvorb~~databáze v oblasti sportu „Kam za sportem v Brn~", která
je uve~ejn~na na webových stránkách statutárního m~sta Brna. Údaje je povinen vést
aktuální a v souladu s p~edpisy ~R. P~íjemce nesmí uvád~t nepravdivé, hanlivé nebo
dvojsmyslné údaje. V p~ípad~~zve~ejn~ní fotografií, m~že p~íjemce zve~ejnit pouze ty
fotografie, ke kterým má autorská práva.
e) v p~ípad~, že provozuje webové stránky své sportovní organizace, umístit na n~~logo
webových stránek „Kam za sportem v Brn~" s jejich odkazem (prolinkem). Logo webových
stránek „Kam za sportem v Brn~" je možné stáhnout na oficiálních webových stránkách
http://www.kamzasportemvbrne.cz/logo.
6) Realiza~ní aktivity
V p~ípad~, že bude p~íjemce dotace v rámci podpo~eného projektu prodávat nebo poskytovat
jídlo a nápoje, je povinen tyto podávat pouze ve vratném omyvatelném nádobí (sklo, porcelán a
kovové p~íbory) nebo ve vratném plastovém nádobí (misky, kelímky) nebo v ekologickém obalu
(biologicky rozložitelné) ~i kompostovatelném nádobí.
7) Kontrola
P~íjemce je povinen
a) kdykoliv umožnit poskytovateli provést kontrolu dotované aktivity a ú~elnost využití
poskytnuté dotace ve smyslu zákona ~. 320/2001 Sb., o finan~ní kontrole, ve zn~ní
pozd~jších p~edpis~~a provád~cí vyhlášky ~. 416/2004 Sb., ve zn~ní pozd~jších p~edpis~,
dále ve smyslu zákona ~. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní ~ád) ve zn~ní pozd~jších
p~edpis~. Poskytovatel je oprávn~n v p~ípad~~zjišt~ní nesrovnalostí požadovat vysv~tlení a
bezodkladné dopin~ní p~íslušných doklad~;
b) kdykoliv umožnit zástupc~m Odboru sportu MMB nebo jinému kontrolnímu orgánu v~cnou
kontrolu ú~etnictví, umož~ující prov~~it veškeré p~íjmy a výdaje p~íjemce související
s projektem, kontrolovat dodržení ú~elu, na který byly finan~ní prost~edky použity;
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c) informovat poskytovatele o kontrolách, které u n~j byly v souvislosti s poskytnutou dotací
provedeny jinými kontrolními orgány, v~etn~~záv~r~~t~chto kontrol, a to bez zbyte~ného
odkladu po jejich skon~ení;
d) na žádost poskytovatele poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol v~etn~~kopií
protokol~~z kontrol, které souvisejí s poskytnutou dotací. Dále o všech navrhovaných a
uložených nápravných opat~eních a jejich spin~ní, a to bez zbyte~ného odkladu nebo ve
lh~t~~stanovené poskytovatelem.
8) Vrácení dotace
P~íjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její ~ást, která:
a) byla použita neoprávn~n~~nebo v rozporu s ú~elem schváleným ve smlouv~, anebo
b) nebyla dle smlouvy ~ádn~~finan~n~~vypo~ádána, v termínu uvedeném v ~l. V, bod. 2)
smlouvy, p~ípadn~~ani v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem,
a to do 30 dn~~od doru~ení výzvy k vrácení dotace ~i její ~ásti.
~lánek V.
Finan~ní vypo~ádání dotace
1) Uznatelnost náklad~~
O uznatelnosti náklad~/výdaj~~a doklad~~do vyú~tování dotace si vyhrazuje právo rozhodnout
poskytovatel podpory.
a) Uznatelným nákladem vyú~tování dotace je náklad, který byl zanesen do ú~etnictví p~íjemce,
je identifikovatelný a podložený ostatními záznamy. Ú~etní doklady musí být vystaveny na
p~íjemce dotace, tj. klub nikoliv na fyzickou osobu (~len klubu). Uznatelné náklady vyú~tování
dotace musí p~ímo souviset s po~ádáním akce. Uznatelný náklad musí být v souladu s ú~elem
dotace, s požadavkem v žádosti a smluvními podmínkami.
b) Doklady doložené v záv~re~ném vyú~tování dotace musí být v ~eském jazyce, nebo
p~eložené do ~eského jazyka (tj. v p~ípad~, že z p~edložených doklad~~nelze identifikovat
základní faktura~ní údaje).
c) Je-li p~íjemce plátcem dan~~z p~idané hodnoty (dále jen DPH) a má nárok na odpo~et DPH
na vstupu, není DPH na vstupu zp~sobilým výdajem, a to ani v p~ípad~, kdy p~íjemce nárok
na odpo~et DPH na vstupu neuplatnil. V p~ípad~, že se p~íjemce (neplátce DPH) v pr~b~hu
~erpání dotace stane plátcem DPH bude od okamžiku kdy se plátcem DPH stal, postupováno
dle ustanovení odstavce výše.
d) Uznatelné náklady do vyú~tování dotace musí být hrazeny z ú~tu, na který byla dotace
poskytnuta nebo v hotovosti, a to v souladu se zákonem ~. 254/2004 Sb., omezení plateb
v hotovosti. Dále uznatelným nákladem do vyú~tování dotace je i platba provedená platební
kartou, která však musí být vystavena na p~íjemce dotace, tj. klub nikoliv fyzická osoba (~len
klubu).
2) Termín vyú~tování
P~íjemce je povinen poskytnutou dotaci ~ádn~~vyú~tovat nejpozd~ji do 20. 1. 2022.
Formulá~~pro vyú~tování je k dispozici ke stažení na webových stránkách m~sta Brna — dostupné
z: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odborsportu/.
3) Vyú~tování (formulá~)
P~íjemce je povinen poskytnutou dotaci ~ádn~~vyú~tovat tak, že vypiní p~edepsaný formulá~~a
doloží poskytovateli doklady, prokazující využití dotace v souladu s uzav~enou smlouvou v~.
v~cného soupisu jednotlivých položek vynaložených náklad~~a stru~ného hodnocení dotované
aktivity. Jedná se zejména o kopie ú~etních doklad~, tj. ú~tenek, výdajových a p~íjmových
doklad~, faktur, smluv a bankovních výpis~, prokazujících provedení úhrady vykazovaných
výdaj~, v~etn~~originál~~k nahlédnutí. P~íjemce garantuje, že p~edložené ú~etní doklady ve výši
poskytnuté finan~ní dotace nebyly a nebudou duplicitn~~použity ve vyú~tování dotace,
poskytnuté jiným subjektem.
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Doložení konání turnusu p~ednášek
P~íjemce doloží p~i vyú~tování dotace konání díl~ích turnus~~p~ednášek písemným seznamem
(tabulkou) s uvedením t~chto skute~ností:
a) datum a ~as konání
b) ozna~ení ú~astník~~(název školy, t~ída apod.)
c) po~et ú~astník~~
d) jméno a p~íjmení odpov~dného u~itele a jeho vlastnoru~ní podpis stvrzující výše uvedené
Doložení uznatelných náklad~~
V p~ípad~~vyú~tování dotace na:
a) nájemné prostor, p~íjemce doloží:
• kopie smlouvy o pronájmu, nebo kopii smlouvy o užívání sportovišt~, p~ípadn~~kopie
vstupenek na sportovišt~,
• kopii da~ového dokladu (faktury) nebo jiných platebních doklad~~v~etn~~rozpisu hodin
konajících se turnus~~p~ednášek,
• kopie výpis~~z b~žného ú~tu nebo kopie výdajových pokladních doklad~, které prokazují
odeslání finan~ních prost~edk~,
b) ob~erstvení pro ú~astníky, p~íjemce doloží:
• kopii da~ových doklad~~(faktur) nebo platebních doklad~,
• kopie výpis~~z b~žného ú~tu nebo kopie výdajových pokladních doklad~, které prokazují
odeslání finan~ních prost~edk~,
c) v~cné ceny, p~íjemce doloží:
• kopii da~ových doklad~~(faktur) nebo platebních doklad~,
• kopie výpis~~z b~žného ú~tu nebo kopie výdajových pokladních doklad~, které prokazují
odeslání finan~ních prost~edk~,
d) mzdu nebo odm~nu organiza~ním pracovník~m, p~íjemce dotace doloží:
• kopie uzav~ených smluv (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní ~innosti nebo dohodu o
provedení práce, smlouvu uzav~enou dle Ob~anského zákoníku) eventuáln~~kopie
vystavených faktur - da~ových doklad~,
• kopie výpis~~z b~žného ú~tu nebo kopie výdajových pokladních doklad~, které prokazují
odeslání finan~ních prost~edk~,
• v p~ípad~~použití dotace na mzdy, které jsou vypláceny na základ~~zákoníku práce (DPP,
DP~, zam~stnanecká smlouva), p~íjemce doloží kopii výplatních listin, kde bude uvedena
mzda, odvod na sociální, zdravotní pojišt~ní a da~. Dále bude doložen výpis z b~žného ú~tu,
který bude prokazovat, že tyto odvody byly prokazateln~~odeslány,
• výpis z analytického ú~tu za b~žný rok, na kterém budou tyto odm~ny (mzdy) evidovány —
ú~et ~. 518 — služby (provozní náklady) nebo v p~ípad~~zam~stnanc~~- ú~et ~. 521 — mzdové
náklady,
e) náklady na fotografa, kameramana, p~íjemce doloží:
• kopii da~ových doklad~~(faktur) nebo platebních doklad~,
• kopie výpis~~z b~žného ú~tu nebo kopie výdajových pokladních doklad~, které prokazují
odeslání finan~ních prost~edk~,
Dále p~íjemce k vyú~tování dotace doloží:
f) fotografie ~i jiné grafické podklady propaga~ních materiál~~ ~i sportovišt~, kde bude
prokazateln~~uvedeno logo m~sta Brna,
g) v p~ípad~, že má p~íjemce dotace z~ízeny webové stránky, doloží k vyú~tování dotace výtisk
t~chto webových stránek, p~ípadn~~fotografii ~i kopii aktuální podoby obrazovky — monitoru
po~íta~e (print screen, screenshot), kde bude patrné umíst~ní loga m~sta Brna, loga
webových stránek „Kam za sportem v Brn~" s jejich odkazem (prolinkem) a informace o výši
poskytnuté dotace statutárním m~stem Brnem,
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h) výtisk webových stránek „Kam za sportem v Brn~", p~ípadn~~fotografii ~i kopii aktuální
podoby obrazovky — monitoru po~íta~e (print screen, screenshot), kde bude patrné zobrazení
klubu p~íjemce.
i) V p~ípad~, že p~íjemce nemá z~ízeny webové stránky, doloží ~estné prohlášení o této
skute~nosti.
j) záv~re~nou zprávu, která bude obsahovat stru~ný popis realizovaného projektu, celkové
vyhodnocení spin~ného ú~elu, zp~soby propagace, prezentace v médiích, výsledkové
listiny, po~et ú~astník~~akce, divák~~a finan~ní vyú~tování poskytnuté dotace.
4) Spole~ná ustanovení k vyú~tování
Dotaci nelze finan~n~~vypo~ádat formou zápo~tu, ale pouze p~ímou úhradou náklad~.
V p~ípad~, že se konkrétního turnusu p~ednášek ú~astní mén~~než 50 ú~astník~, bere p~íjemce
na v~domí, že m~že být dotace na tento turnus p~ednášek úm~rn~~krácena.
V p~ípad~, že bude zjišt~no, že vyú~tování dotace nebylo úpiné a ~ádné, bere p~íjemce na
v~domí, že zjišt~né skute~nosti mohou ovlivnit pin~ní budoucích smluvních vztah~.
~lánek Vl.
D~sledky porušení povinností p~íjemce
1) Odvod za porušení rozpo~tové kázn~~
Každé neoprávn~né použití nebo zadržení poskytnutých finan~ních prost~edk~~p~íjemcem v~.
porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpo~tové kázn~~ve smyslu § 22
zák. ~. 250/2000 Sb., o rozpo~tových pravidlech územních rozpo~t~, ve zn~ní pozd~jších
p~edpis~, za které se ukládá odvod ve výši poskytnuté dotace.
2) Nižší odvod za porušení rozpo~tové kázn~~
Za mén~~závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují následující
porušení a nepravdivá prohlášení, za které se ukládá nižší odvod:
a) za nepravdivé údaje v ~estných prohlášeních uvedených v „Žádosti o dotaci z rozpo~tu
statutárního m~sta Brna" ~iní odvod 0,5 % z poskytnuté dotace,
b) za dodání vyú~tování dotace po termínu v ~l. V, bod. 2) této smlouvy, nejvýše v náhradním
termínu stanoveném poskytovatelem, ~iní odvod 1% z poskytnuté dotace. V p~ípad~~
nedodání vyú~tování dotace ani v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem se ukládá
odvod ve výši poskytnuté dotace.
c) za porušení povinnosti uvedené v této smlouv~:
v ~lánku IV. bod 1) písm. c, d, e); bod 2); bod 4) písm. b); bod 5) písm. a - e); bod 6);
a v ~lánku V. bod. 1) písm. b);
a v ~lánku VIII. bod 1),
~iní odvod 0,5 % z poskytnuté dotace.
3) Bankovní ú~ty pro vrácení dotace
Finan~ní prost~edky se vracejí na ú~et poskytovatele, a to takto:
a) v roce, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na ú~et ~. 111211222/0800, pod variabilním
symbolem, kterým je ~íslo smlouvy,
b) od 1. 1. do 28. 2. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na ú~et
~. 111350222/0800, pod variabilním symbolem 64022229,
c) po 1. 3. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na ú~et
~. 111158222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je ~íslo smlouvy.
4) Nevrácení ~ásti nebo celé dotace
P~íjemce bere na v~domí, že pokud ~ást nebo celou dotaci nevrátí, je považován za dlužníka
poskytovatele. A mimo všech ostatních zákonných a smluvních sankcí platí, že mu nemohou být
p~iznány a ani vyplaceny žádné dota~ní prost~edky z rozpo~tu poskytovatele.
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~lánek VII.
Odpov~dnost p~íjemce
1) P~íjemce nese odpov~dnost za využití poskytnuté dotace z rozpo~tu m~sta Brna v souladu
s respektováním pravidel EU v oblasti poskytování finan~ních prost~edk~~ve smyslu ~l. 107
a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie a Na~ízení Komise (EU) ~. 651/2014. V p~ípad~, že
Evropská komise dosp~je k záv~ru, že poskytnuté finan~ní prost~edky p~edstavují nepovolenou
ve~ejnou podporu je povinen p~íjemce ve~ejnou podporu vrátit, a to v~etn~~úrok~.
2) P~íjemce bere na v~domí, že kompetentním orgánem k posouzení slu~itelnosti poskytnuté
podpory se spole~ným trhem v p~ípad~, že by se jednalo o ve~ejnou podporu je pouze Komise
Evropských spole~enství. Komise Evropských spole~enství je oprávn~na uložit p~íjemci
navrácení ve~ejné podpory spolu s p~íslušným úrokem.
3) P~íjemce podpisem této smlouvy ~estn~~prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy v~~i n~mu nebyl
vydán Komisí (EU) inkasní p~íkaz ke zp~tnému získání neoprávn~n~~vyplacené podpory,
v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a
neslu~itelnou s vnit~ním trhem, dále že není podnikem v obtížích v souladu s Na~ízením Komise
(EU) ~. 651/2014 ze dne 17. ~ervna 2014, ~lánkem 2, odst. 18 a že nemá závazky po lh~t~~
splatnosti v~~i ve~ejným rozpo~t~m.
4) P~íjemce nese odpov~dnost za respektování pravidel EU v oblasti ochrany osobních údaj~~
zejména ve smyslu spin~ní informa~ní povinnosti dle ~l. 13 Na~ízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochran~~fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj~~a o
volném pohybu t~chto údaj~~a o zrušení sm~rnice 95/46/ES (obecné na~ízení o ochran~~
osobních údaj~). Poskytovatel m~že požadovat prokázání spin~ní této povinnosti p~íjemcem
(zejména ve smyslu ~l. 13 odst. 1 písm. e).
5) Smluvní strany se ve smyslu § 167 odst. 1, písm. a) zák. ~. 500/2004 Sb., správní ~ád, ve zn~ní
pozd~jších p~edpis~~dohodly, že p~íjemce i poskytovatel m~že podat písemný návrh na zrušení
ve~ejnoprávní smlouvy i bez udání d~vod~. Sou~ástí návrhu musí být vzájemné vypo~ádání práv
a závazk~.
~lánek VIII.
Opat~ení proti legalizaci výnos~~z trestné ~innosti a financování terorismu
1) P~íjemce, který není právnickou osobou ve~ejného práva, je na žádost poskytovatele povinen
p~edložit dokumenty, které dokládají jím p~edložené informace o jeho skute~ném majiteli nebo
skute~ných majitelích ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 zákona ~. 253/2008 Sb., o n~kterých
opat~eních proti legalizaci výnos~~z trestné ~innosti a financování terorismu ve zn~ní pozd~jších
p~edpis~, res. o fyzické osob~~nebo fyzických osobách, které v rámci n~j vykonávají nejvyšší
~ídící funkci.
~lánek IX.
Záv~re~ná ustanovení
1) P~íjemce dotace souhlasí se jmenovitým zve~ejn~ním ve~ejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v registru smluv dle zákona ~. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární m~sto Brno
zašle smlouvu správci registru smluv k uve~ejn~ní.
2) Smlouva m~že být m~n~na ~i dopl~ována pouze písemnou formou se souhlasem obou
smluvních stran.
3) Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, p~i~emž všechny mají platnost originálu. P~íjemce
obdrží jeden a poskytovatel 2 výtisky.
4) Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pro poskytovatele budou vykonávány
prost~ednictvím Odboru sportu MMB.
5) Vztahy neupravené touto smlouvou se ~ídí ~eským právním ~ádem a stejn~~se postupuje
i p~i výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy.
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6) Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text smlouvy pozorn~~p~e~etly, a že s ním bez
výhrad souhlasí. Sv~j podpis pak p~ipojují svobodn~, dobrovoln~~a vážn~.
7) Smlouva nabývá ú~innosti dnem zve~ejn~ní smlouvy v registru smluv.
8) Statutární m~sto Brno je p~i nakládání s ve~ejnými prost~edky povinno dodržovat ustanovení
zákona ~. 106/1999 Sb., o svobodném p~ístupu k informacím, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~
(zejména § 9 odstavec 2 citovaného zákona).
Doložka:
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem m~sta Brna na zasedání ~. Z8/31 konaném dne
7.9.2021.

V Brn~~dne:

2 3 -29- 211

poskytovatel

V Brn~~dne: 2.;)

, 2021

p~íj mce
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č. smlouvy SMB: 5121093546/2
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna
uzavřené dne 23. 09. 2021, č. smlouvy SMB 5121093546
Smluvní strany:
1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2
IČO: 44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 111 211 222/0800
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením ZMB Z8/.. konaného dne …… byl podpisem dodatku pověřen Mgr. Petr Božek,
vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna
(poskytovatel)
2. Název organizace
adresa sídla
IČO
bankovní spojení
číslo účtu
zástupce
(příjemce)

Městský sportovní klub Brno, z. s.
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
05471095
Raiffeisenbank a.s.
547109544/5500
Petr Šíma, Jakub Koudelka

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tento
dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční individuální dotace
z rozpočtu města Brna uzavřené dne 23. 09. 2021, č. smlouvy SMB: 5121093546,
(dále jen „dodatek“)
I.
Ode dne uzavření dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:
Článek I.
Základní ustanovení
odst. 2) Období, v níž má být účelu dosaženo
Období, ve kterém lze dotaci využít a kdy musí vzniknout a být uhrazeny uznatelné náklady,
je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.
Článek V.
Finanční vypořádání dotace
odst. 2) Termín vyúčtování
Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat nejpozději do 20. 7. 2023.
II.
1.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 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, přičemž dodatek
zašle k uveřejnění poskytovatel.
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3.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Příjemce
i poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka: Tento dodatek byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/.. konaném
dne ……..

V Brně dne:

V Brně dne:

………………………………
poskytovatel

………………………………
příjemce
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