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

87. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu
města Brna na realizaci uměleckého díla k 200. výročí narození
Gregora Johanna Mendela - návrh smlouvy
Anotace
Dne 20. 9. 2020 bylo podepsáno Memorandum č. 7320173851 o spolupráci na realizaci sochy věnované
G. J. Mendelovi v souvislosti s dvoustým výročím jeho narození. Smluvními stranami jsou Opatství Staré
Brno Řádu sv. Augustina, Společně, o. p. s., a statutární město Brno. V Memorandu je uvedeno, že město
vyjadřuje záměr poskytnout individuální investiční dotaci ve výši 10 mil. Kč na realizaci sochy. Na
základě Memoranda podalo Společně, o. p. s. žádost o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši
10 mil Kč. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna je
předkládán ke schválení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu města Brna v
roce 2022 společnosti Společně, o. p. s., se sídlem: Mendlovo náměstí 907/1a, Staré
Brno, 603 00 Brno, IČO: 26976307, za účelem úhrady části investičních nákladů
spojených s realizací uměleckého díla k 200. výročí narození G. J. Mendela;
- uzavření smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna
v roce 2022 mezi statutárním městem Brnem a Společně, o. p. s., která tvoří přílohu
č. ...... tohoto zápisu.

2. pověřuje

vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o poskytnutí individuální investiční
dotace.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na R8/223. schůzi konané dne 8. 6. 2022 a doporučila ke
schválení.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 42. zasedání konané dne 15. 6.
2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 12.6.2022 v 18:30
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Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
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Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
10.6.2022 v 13:02
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Důvodová zpráva
Dne 29. 9. 2020 bylo podepsáno Memorandum č. 7320173851 o spolupráci na realizaci sochy
věnované G. J. Mendelovi v souvislosti s dvoustým výročím jeho narození (Memorandum bylo
schváleno Zastupitelstvem města Brna na Z8/19. zasedání konaném dne
8. 9. 2020).
Smluvními stranami jsou Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, se sídlem Mendlovo náměstí
157/1, 603 00 Brno - Staré Brno, IČO: 005 69 089 (dále jen Opatství), Společně, o. p. s., se
sídlem Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, IČO: 269 76 307 a statutární město Brno. Smyslem
a účelem Memoranda bylo vytvořit podmínky podpory a vzájemného porozumění ve vztahu
k přípravě a realizaci sochy věnované Gregoru Johannu Mendelovi ve veřejném prostoru
města Brna, tj. díla, které si klade za cíl reflektovat odkaz této významné osobnosti pro lidstvo
a stát se symbolem vědeckého bádání v oblasti genetiky. V čl. 2 (Předmět Memoranda) v odst.
5 je uvedeno, že město vyjadřuje záměr poskytnout individuální investiční dotaci ve výši 10
mil Kč na realizaci Projektu.
Dle žádosti Společně o. p. s. o poskytnutí dotace na zhotovení sochy činí cena za její provedení
20 mil. Kč bez DPH. Cena byla stanovena na základě nabídky vítězného uchazeče společnosti
DEXON ART s. r. o., v rámci soutěže o návrh na zhotovení sochy vyhlášené a administrované
Společně o. p. s. Společně, o. p. s., požádala o individuální investiční dotaci v oblasti kultury
z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 10 mil. Kč.
Dílo by mělo být zrealizováno do 31. 10. 2022 a umístěno do prostoru Mendlova náměstí za
předpokladu ukončení stavební činnosti související s rekonstrukcí náměstí. Dílo bude
v majetku a následné péči zhotovitele - Společně, o. p. s.
Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč byly schváleny na zasedání Zastupitelstva Z8/34 dne
7. 12. 2021 a jsou vedeny v rozpočtu Statutárního města Brna na § 3326 pol. 6321 ORG 300699
ORJ 7300.
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace:
- výše poskytnuté dotace 10 000 000 Kč
- vyúčtování nákladů příjemcem do 31.1.2023
- umístění díla (sochy): část pozemku parc. č. 809/4, k. ú Město Brno, obec Brno, o
výměře 21,58m2 a část pozemku parc. č. 762, k. ú. Město Brno, obec Brno, o výměře
4,43m2
- dílo bude umístěno na předmětné pozemky do 31. 10. 2022 na dobu 8 let (dle platné
legislativy nelze uzavřít výpůjčku s ČR – ÚZSVM, jako vlastníkem pozemku parc. č. 762
na delší dobu)
- dotace bude poskytnuta po umístění dokončeného díla na předmětné pozemky
- údržba díla příjemcem na jeho náklady: 8 let
- příjemce poskytne bezúplatně licenci dílo užít
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Přílohy:
- Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace.

Materiál nebyl projednán v komisích RMB z časových důvodů.

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Bc.
Koláčný
nepřítomen

JUDr.
Kerndl
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JUDr.
Oliva

nepřítomna

Mgr.
Hladík

JUDr.
Vaňková

Materiál byl projednán na R8/223. schůzi Rady města Brna konané dne 8. 6. 2022.
Schváleno jednomyslně 7 členy.

pro

pro

pro

pro

---

pro

---

pro

Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 42. zasedání konané dne
15. 6. 2022.
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Podací razítko

BÍRÍIÍNRÁO

LOZPOČTU MĚ
Účel použití

|Reolizace výstavby sochy G.J.Mendela v Brně - investiční dotace

dotace
Forma právní osobnosti

Právnická osoba

Stručný název projektu (dále jen "projekt")

|socha G.J.Mendela

Oficiální název žadatele/příjmení a jméno fyzické osoby podnikající (pouze u právnických a fyzických osob podnikojicích)
cích)
Příjmení a jméno fyzické osoby
P inlkající (pouze u fyzických osob
|sporečně, 0.p.s.

Sídlo žadatele (ulice, č. p./č. 0., obec, PSČ) (pouze u právnických a fyzických osob podnikajících)
Adresa bydliště (ullce, č. p./č. 0., obec, PSČ) (pouze u fyzických osob nepodnikajících)

[Mendlovo náměstí 907/1a, Brno 603 00

Kontaktní adresa (ulice, č. p./č. o., obec, PSČ) - pouze v připadě, že se liší od adresy sidlo/bydliště)
Jméno a funkce osoby
[ ing. Jakub Carda

árního

zástupce/označení zmocněnce (pouze u právnických osob)

Právní důvod zastupování (pouze u právnických osob)
Kontaktní údaje pro komunikaci
Webové stránky

Email

Telefon

IČO žadatele (pouze u právnických a fyzických osob podnikajících)
Datum narození (pouze u fyzických osob nepodnikajících)

I

I

os

Název peněžního ústavu

C

Kód banky

Číslo bankovního účtu

Předčíslí

u právnických osob. V připadě, že nejsou,
Osoby, ve kterých má žadatel přímý podíl a výše tohoto podilu (výčet všech osob, v nichž máte přímý podil a výše tohoto podilu) - pouze
napište nejsou.

]

IČ: 04510810 - Společně pro budoucnost - 25 %

a
lsch
Popis žadatele včetně poplsu předchozí činnosti žadatele (charakteristika zaměřená na prok
)
podporou z veřejných prostředků; začínající umělci popiši své umělecké vzdělání, dosavadní um. činnost, úspěchy, ocenění

projekty v doné oblosti, příp. projekty realizované 5

i žadatel:

města Brna. V průběhu let se Festival Mendel
Společně, o.p.s. již realizovala sama (dříve spolupořadatelsky) několik ročníků Festivalu Mendel, a to za finanční podpory statutárního
důvěryhodnost žadatele, když byly organizovány za
etabloval na již tradiční letní akci pro celou rodinu. Zejména poslední dva mimořádně úspěšné ročníky festivalu prokázaly velkou
pečuje o Mendelův odkaz a p dniká celou
epidemie COVID-19 a muselo být organizačně-technicky zajištěno dodržování protiepidemi kých opatření. Společně, o.p.s., dlouhodobě
rukopisu,
úmrtí), organizaci výstav Mendel
sti výročí Mendelova
řadu dalších aktivit pro Mendelovu propagaci, jedná se např. o Pietní akt (každoročně 6.1. k přip
uložení ostatků). Společně, o.p.s, v roce
přeshraniční projekty na propagaci Mendela v Rakousku, realizace aktivit pro Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina (Mendelova exhumace,
nobelistů a cca 700 osob. Svoje působení ohledně získávání povědomí občanů o
účastní minimálně 3
konferenci s předpoklád:
2022 také spolupořádá Mezinárodní genetickou
této vý:
é
osob.
polečně rozšiřuje o výstavbu sochy v Brně.
O DANÉM

[

Termín

zahájení

01.01.2022

Termín ukončení

Krátká anotace projektu (stručná výstižná

istiko, budep

ch

Místo konání

o]

[Brno

]

31.10.2022

C

]

PR

óna

při

rozhodování o dotacích v

a

osl.

€

h města)

org,

uměleckého díla v originálním a moderním
Cílem našeho projektu je navázat na mimořádné úsilí při budování Mendelova pomníku ze začátku 20, století a spojit síly při zhotovení
pojetí, které se stane

im

a důstojným

od)

G.J. Mendela

je 31.10.2022. Termín umístění však
iky. Termín dokončení (zhotovení) díla a termín umístění

záleží na dokončení rekontrukce Mendlova náměstív Brně.
Popis a přínos projektu zahrnující také odůvodnění žádosti (např. oproti jič

cim

společnosti, participace občanů,

p

bohacení

oživení a

veřejného prostoru,

propojení,

luprá

spolupráce,

ktivi)

e

bř,

ké

ální čí mezinárodní přesah, atd.)

prostoru uměleckým dílem, které se zařadí vedle další úchvatné instalace,
Objev zákonů dědičnosti je zásadní událostí světové historie a zaslouží si, aby byl připomenut ve veřejném
pamětní desky, sochy či monumenty, které můžeme obdivovat v brněnských ulicích a parcích.

Buďme hrdí na Gregora Johanna Mendela, tohoto významného vědce, otce genetiky, člověka, který
zemi ve světě Mendel proslavil více, než si dokážeme představit.

jedi

Zn

ým

zp

ZE

m propojil

vědecké poznání se svým duchovním ži

Naši

a formuje naši budoucnost.
Mendelův objev dal základ genetice, vědnímu oboru, který významným způsobem určuje naši současnost

Na počest Gregora Johanna Mendela bychom rádi nechali za podpory statutárního města Brna a Augustiniánského
objevu a jeho vliv na moderní vědu a lidskou společnost.
připomínalo velikost Mendelova

op

í vybud

na Mendlově

náměstí

umělecké dilo, které by

Návštěvnost
předpokládaná [+
v roce 2021

1]
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v roce 2020

0

v roce 2019

0

=

K)
PROJEKTU (údaje vtís.Ý
KLÁDAN
ROZPOČET
O PŘEDPO

7

(Rozpočet musi být vyrovnaný - náklady ve stejné výši jako výnosy)

5 Ee

náklady, PD =
Předpokládané náklady (částky uvádějte v tis. Kč, zaokrouhleno na celé tisíce - příklad: žádáte 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15) CZN = celkové způsobilé
požadovaná dotace
Druh nákladu

2022

Investiční náklady

PD 2022

25

9

25

10

stim
v

1
Kč

]

=
Předpokládané
částka od města Brna
MK
resort státní
JMK
ostatní
ostatní obce
EU

+specifikujte dotace Jiný resort státní správy
+specifikujte ostatní výnosy (konkrétně druh výnosů)
[vlastní zdroje - veřejná sbírka, úvěr, peníze donátorů (14 500)

Žadatel čestně

prohlašuje,

]

že:

a) uvedl úplné a pravdivé údaje v žádosti i jejich přílohách,
b) nerná k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti k rozpočtu města Brna, jeho

částem a organizací!

ě

a

i částmi zřizovaným,

c) nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh na daních a sociálním či zdravotním pojištění,
d) nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti k dalším poskytovatelům dotací z veřejných rozpočtů,
e)nenív úpadku,

f) není proti němu zahájeno insolvenční řízení,

€) nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku,

znění pozdějších předpisů,
h) není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č, 182/2006 Sb. o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve
ch) není v likvidaci,

1) není dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce,
ích právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení
podnikání žadatele podle
předmětem
s
J) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstat souvisí
nebo každý člen statutárního orgánu,
za spáchámí takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí toto splňovat jak tato právnická osoba, taki její statutární orgán

k) nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Brna,
1) nežádá o finanční přispěvek na propagaci města Brna v rámci téhož projektu Kancelář primátorky města Brna,

Komise (EU), jimž je vyplacená podpora
m) nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, návaznosti na rozhodnutí
prohlášena za protiprávní a
neslučiteli
a vnitřním trhem,

n) není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18,

oznámit na Odbor kultury Mygistrátu města Brna veškeré změny údajů uvedených v žádosti (nebo v jejich přílohách),
odkladu písemně
bez zbytečného
0) bere na vědomí povi
které u žadatele nastanou po jejím podání, a to do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti změny,
a Rady (EU) 2016/679 ze
souladu s nařízením Evropskéh parl
p) bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje zpracovává statutární město Brno - Magistrát města Brna v

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

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

platnými zákony (z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních
1) bere na vědomí, že v případě schválení dotace ve výši nad 50 tis. Kč, bude smlouva o poskytnutí dotace zveřejněna v souladu s

pravidlech
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, nebo z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Žadatel

[vede
nevede | |soudní spor se statutárním městem Brnem
pokud ano, jaký je předmět sporu

Povinné přílohy:
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Doklad prokazující existenci žadatele:
nebo
1. aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm, žadatel registrovám [spolkový rejstřík. nadační rejstřík atd.) obsahující jméno aktuálního stotutárního orgánu;

žadatele o současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů žadotele - prostá kopie), v případě
zastoupení: plná moc nebo pověření - musí být doloženy v originále nbo v ověřené kopií o podepsané oprávněnou osobou); nebo

2, platné stanovy

3. dokument, kterým je žadatel založen nebo zřízen, neni-li registrován v příslušném rejstříku (zřizovací listino příspěvkové organizace) o současně aktuální doklad o oprávnění
jednat jménem žadatele (např. jmenovací dekret); nebo
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); nebo
5.

právnických osob a
doklad o oprávněník podnikání, je-li to zvláštním předpisem stanoveno (výpis z živnostenského rejstříku nebo fotokopie živnostenského lístu) - pouze u

fyzických osob podnikajících

Výpis z evidence skutečných majitelů dle zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, obsohující úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez
č. 37/2021 Sb.)
náhrady nebo s nahrazením novými údaji - pouze právnické osoby evidované v evidenci skutečných majitelů (netýká se subjektů uvedených v $ 7 zák.

potvrzení
Aktuální doklad o zřízení bankovního účtu žadatele obsahující název banky, číslo účtu a označení majitele účtu (např. prostá kopie smlouvyo zřízení účtu, výpis z účtu,
bankovního ústavu s uvedením názvu majitele účtu a číslo účtu)

Přehled akcí nebo činností žadatele

za roky 2021 a 2020 (s dů

na prok

Iné umělecké výsledky v daném oboru)

Podrobnější popis projektu
Nepovinné přílohy:
pekty, recenze, publikované kritiky, získaná ocenění, doporučení, atd,
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve věci zveřejnění výsledků dotačního řízení - pouze fyzické osoby nepodnikající (v případě, že žadatel souhlas nedodá, nebude možné
Odborem kultury Magistrátu města Brna zveřejnit informaci o ne/schválení dotace ohledně jím podané žádosti ve výše uvedeném rozsahu na
https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/.)

V Brně dne

11.05.2022

-

Podpis statutárního zástupce/zmočněnce

Razítko

Mendlovo náměstí 1a
603 00 Bmo
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal

"ČR - Krajský soud v Brně“ dne 8.11.2021 v 10:30:02. EPVid:Vhlb7T1AZ3w0w0NmXrxpBA

Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl O, vložka 266

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:

11. srpna 2005
O 266 vedená u Krajského soudu v Brně

Název:

Společně, 0.p.s.

sídlo:
Identifikační číslo:

Mendlovo

náměstí 907/1a, Staré Brno, 603 00 Brno

269 76 307
Obecně prospěšná společnost

Právní forma:
Druh obecně

prospěšných služeb:

Podpora, výchova, vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí
Podpora rodiny a seniorů a poskytování potřebných služeb
Podpora, výchova, vzdělávání a poradenství v oblasti kultury, umění a sportu

Doplňková činnost:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v
oborech činnosti:
1. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
2. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
3. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a
zvukově-obrazových

(o ONOU>X

záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Fotografické služby

. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské

činnosti
10.Provozování kulturních,
kulturních
produkcí, zábav, výstav,
11.Poskytování služeb pro
12.Poskytování služeb pro
Pronájem nemovitostí, bytů
Statutární orgán - ředitel:

kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
rodinu a domácnost
právnické osoby a svěřenské fondy
a nebytových prostor

JAKUB CARDA, dat. nar. 3. září 1984

Vídeňská 849/13, Štýřice, 639 00 Brno
Den vzniku funkce: 17. června 2014

Počet členů:
Způsob jednání:
Správní rada:
člen správní rady:

1
Za společnost jedná ředitel samostatně.

Ing. JAN KULHAVÝ,

MBA, dat. nar. 22. března 1977

Mučednická 911/28, Žabovřesky, 616 00 Brno
Den vzniku členství: 17. června 2021

člen správní rady:

Mgr. MARIE NEČASOVÁ, dat. nar. 2. března 1980
Pod Javory 2059/20, 678 01 Blansko

Údaje platné ke dni: 8. listopadu 2021 03:44

1/2
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oddíl O, vložka 266

Den vzniku členství: 17. června 2021

člen správní rady:

Ing. HANA VOJTKOVÁ, dat. nar. 11. září 1984

Lýskova 1035/5, Bystrc, 635 00 Brno
Den vzniku členství: 17. června 2021

Počet členů:
Zakladatel:

3

Ing. JAKUB CARDA, dat. nar. 3. září 1984

Vídeňská 849/13, Štýřice, 639 00 Brno
Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

EMIL JÓZEF BIERNAT, dat. nar. 11. října 1959

Mendlovo náměstí 157/1, Staré Brno, 603 00 Brno

Den vzniku členství: 1. října 2019

člen dozorčí rady:

MARIE CARDOVÁ,

dat. nar. 6. prosince 1986

Žleby 850/20, 664 47 Střelice

Den vzniku členství: 17. června 2021

člen dozorčí rady:

Počet členů:

MUDr. JOSEF MUSIL, dat. nar. 16. března 1955
Luční 475/7, 664 41 Troubsko
Den vzniku členství: 17. června 2021
3

Údaje platné ke dni: 8. listopadu 2021 03:44

2/2
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N 82/2021

Mgr. Jana Hyráková,

notářka se sídlem v Brně

Zakládací listina
(původně zakladatelská smlouva)
obecně prospěšné společnosti Společně, 0.p.s.
se sídlem Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno, Staré Brno,
identifikační číslo osoby 26976307
(úplné znění k 17. 6. 2021)
I.
Název a sídlo společnosti
1.

Název společnosti: Společně, o.p.s.

2.
3.

Sídlo společnosti: Brno.
Právní forma společnosti: obecně prospěšná společnost.
IL.
Zakladatel

Zakladatelem (osobou, na kterou přešla práva a povinnosti zakladatele) je Ing. Jakub Carda,
né číslo 840903/3963, místo trvalého pobytu (bydliště) Vídeňská 849/13, 63900 Brno,
týřice
NI.
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

IV.

Druh obecně prospěšných služeb
=

„ Společnost bude poskytovat tyto druhy obecně prospěšných služeb:
a) podpora, výchova, vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí;
b) podpora rodiny a seniorů a poskytování potřebných služeb;
c) podpora, výchova, vzdělávání a poradenství v oblasti kultury, umění a sportu.
2. Změna určeného druhu obecně prospěšných služeb je možná na základě souhlasu správní

rady na návrh zakladatele.

V.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1.
2..

Obecně prospěšné sužby budou poskytovány obcím, orgánům územní samosprávy,
orgánům státní správy a právnickým a fyzickým osobám při řešení jejich záležitostí
s cílem dosáhnout objektivní řešení v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Základní individuální informace budou poskytovány zdarma.

W

í

W
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VI.

Předmět doplňkové činnosti
Kromě obecně prospěšných služeb uvedených v článku IV. této zakládací listiny vykonává
společnost tyto doplňkové činnosti:
A.z

předmětu podnikání dle živnostenského zákona Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v následujících oborech činnosti:
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků,
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a
obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů,
4 „ Zprostředkování obchodu a služeb,
5 „ Velkoobchod a maloobchod,
6 „ Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
7 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,

l.
2.
3.

zvukově-

8 „ Fotografické služby,

9 . Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
l 0. Provozování

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
l 1. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost,
12. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy a

B. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
VII.
Vklad zakladatele

Do společnosti byl vložen peněžitý vklad ve výši 100 000 Kč (sto tisíc korun českých).
VII.
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel.

IX.

Správní rada

1.

2.

3.

Správní rada má 3 (tři) členy. Funkční období členů správní rady je tříleté. Členové
správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady. Není-li funkce předsedy správní
rady obsazena, vykonává práva a povinnosti předsedy správní rady člen správní rady
určený zakladatelem s výjimkou práva rozhodujícího hlasu podle odst. 8 věta poslední
tohoto článku.
Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. Neuplatní se volba nebo jmenování
určitého počtu členů správní rady na návrh předem určeného okruhu občanů nebo na
návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy.

Opakované (opětovné) jmenování členů správní rady je možné.
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Zakladatel odvolá člena správní rady, spáchá-li trestný čin a/nebo poškodí-li nebo pokusíli se poškodit dobrou pověst společnosti a/nebo nezúčastní-li se opakovaně (2 (dva)
a více případů) zasedání správní rady bez předchozí omluvy a/nebo nastane-li některý
z důvodů pro odvolání stanovený v zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a/nebo bez udání důvodu.
Zakladatel odvolá člena správní rady do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o důvodu
odvolání dozvěděl, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy takový důvod nastal,
Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanové lhůtě nebo není-li zakladatel a
nepřešla-li práva a povinnosti zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud
na návrh člena správní rady nebo na návrh člena dozorčí rady nebo na návrh osoby, která

osvědčí právní zájem.

Zakladatel může stanovit výši odměny členům správní rady.
Správní rada rozhoduje ve věcech svěřených jí do působnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li na zasedání správní rady přítomni alespoň 2 (dva)
její členové a k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny na zasedání přítomných členů
správní rady. Každý člen správní rady má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy správní rady,
Správní rada se schází nejméně 1 (jednou) za kalendářní čtvrtletí. Zasedání správní rady je

možné

uskutečnit

a/nebo

účastnit

se

videokonference

prostřednictvím

umožňující

identifikaci osoby. Zasedání správní rady svolává a řídí předseda správní rady. Zasedání
se svolává písemnou pozvánkou odeslanou na e-mailovou adresu členů správní rady,
ředitele a zakladatele. Na zasedání správní rady lze projednat a rozhodovat záležitosti
uvedené v pozvánce. Jiné záležitosti lze na zasedání správní rady projednat a rozhodnout
o nich pouze tehdy, souhlasí-li s jejich zařazením na zasedání správní rady alespoň2
(dva) členové správní rady. Ze zasedání správní rady se pořizuje písemný zápis, jenž

podepisuje předseda správní rady. Zakladatel, ředitel a dozorčí rada mají právo vyžádat si
zápis ze zasedání správní rady. Písemná vyhotovení rozhodnutí přijatých správní radou

podepisuje předseda správní rady.

10, Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní
dnů ode dne, kdy jej o to požádá zakladatel.
11. Zakladatel má právo účastnit se zasedání správní rady.
uděleno.
12, Členové správní rady jsou povinni vykonávat svoji
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

rady do 10 (deseti) kalendářních
Požádá-li o slovo, musí mu být
funkci v souladu se zákonem
a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznými právními předpisy.

13. Správní rada může vydat statut společnosti, jakož jej i změnit.
14. Členy správní rady byli zakladatelem jmenováni:
a)

Ing. Jan Kulhavý, MBA, rodné číslo 770322/3671, místo trvalého pobytu (bydliště)

Mučednická 911/28, 616 00 Brno, Žabovřesky,

b) Mgr. Marie Nečasová, rodné číslo 805302/4320, místo trvalého pobytu (bydliště) Pod
Javory 2059/20, 678 01 Blansko, a

c) Ing. Hana Vojtková, rodné číslo 845911/3861,
Lýskova 1035/5, 635 00 Brno, Bystrc.

místo

trvalého

pobytu

(bydliště)
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X

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Členové
dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Není-li funkce předsedy dozorčí

rady obsazena, vykonává práva a povinnosti předsedy dozorčí rady člen dozorčí rady

určený zakladatelem s výjimkou práva rozhodujícího hlasu podle odst. 9 věta poslední
tohoto článku.
Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatel. Neuplatní se volba nebo jmenování
určitého počtu členů dozorčí rady na návrh předem určeného okruhu občanů nebo na
návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy.
Opakované (opětovné) jmenování členů dozorčí rady je možné.
Zakladatel odvolá člena dozorčí rady, spáchá-li trestný čin a/nebo poškodí-li nebo pokusí-

li se poškodit dobrou pověst společnosti a/nebo nezúčastní-li se opakovaně (dva a více
případů) zasedání dozorčí rady bez předchozí omluvy a/nebo nastane-li některý z důvodů

pro odvolání stanovený v zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo bez udání

důvodu.
Zakladatel odvolá člena dozorčí rady do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o důvodu
odvolání dozvěděl, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy takový důvod nastal.
Neodvolá-li zakladatel člena dozorčí rady ve stanové lhůtě nebo není-li zakladatel a
nepřešla-li práva a povinnosti zakladatele na jinou osobu, odvolá člena dozorčí rady soud
na návrh člena správní rady nebo na návrh člena dozorčí rady nebo na návrh osoby, která

osvědčí právní zájem.

Zakladatel může stanovit výši odměny členům dozorčí rady.
Činnost dozorčí rady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., o obecně

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, a obecně závazných právních předpisů.
Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li na zasedání přítomni alespoň 2 (dva) její členové
a k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny na zasedání přítomných členů dozorčí rady.
Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy dozorčí rady.
10. Dozorčí rada se schází nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady je možné uskutečnit
a/nebo účastnit se prostřednictvím videokonference umožňující identifikaci osoby.
Zasedání dozorčí rady svolává a řídí předseda dozorčí rady. Zasedání se svolává písemnou

pozvánkou odeslanou na e-mailovou adresu členů dozorčí rady, ředitele a zakladatele. Na
zasedání dozorčí rady lze projednat a rozhodovat záležitosti uvedené v pozvánce. Jiné

záležitosti lze na zasedání dozorčí rady projednat a rozhodnout o nich pouze tehdy,
souhlasí-li s jejich zařazením na zasedání dozorčí rady alespoň 2 (dva) členové dozorčí
rady. Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje písemný zápis, jenž podepisuje předseda
dozorčí rady. Zakladatel, ředitel a správní rada mají právo vyžádat si zápis ze zasedání
dozorčí rady. Písemná vyhotovení rozhodnutí přijatých dozorčí radou podepisuje předseda
dozorčí rady.
[1 Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady do 10 (deseti) kalendářních
dnů ode dne, kdy jej o to požádá zakladatel.
12 Zakladatel má právo účastnit se zasedání dozorčí rady. Požádá-li o slovo, musí mu být
uděleno.
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13. Členy dozorčí rady byli zakladatelem jmenováni:
a) Emil Józef Biernat, rodné číslo 591011/9996,
Mendlovo náměstí 157/1,

místo

trvalého

pobytu

(bydliště)

603 00 Brno, Staré Brno,

b) Marie Cardová, rodné číslo 866206/4147, místo trvalého pobytu (bydliště) Žleby
850/20, 664 47 Střelice, a
c) MUDr. Josef Musil, rodné číslo 550316/2511, místo trvalého pobytu (bydliště) Luční
475/1, 664 41 Troubsko.
„X
Ředitel
1.

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, Za společnost jedná ředitel samostatně.

2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Řediteli náleží za výkon funkce odměna, kterou
3,

určuje správní rada.

Ředitel může ze své funkce odstoupit. Je však povinen odstoupení oznámit společnosti a

správní radě, Výkon funkce ředitele v případ jeho odstoupení zaniká uplynutím 2 (dvou)

měsíců ode dne dojití prohlášení o odstoupení společnosti, nebo dnem, kdy správní rada

4.

odstoupení projednala na svém zasedání, uskuteční-li se takové zasedání před uplynutím 2
(dvou) měsíců ode dne dojití prohlášení o odstoupení společnosti.
Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem nebo zakládací listinou
vyhrazena do působnosti zakladatele, správní rady nebo dozorčí rady.

5. Ředitel zejména:

odpovídá správní radě za poskytování obecně prospěšných služeb a výkon
doplňkových činností společnosti,
b) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti,
c) je oprávněn účastnit se zasedání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
Ředitelem je Ing. Jakub Carda, rodné číslo 840903/3963, místo trvalého pobytu (bydliště)

a)

6.

Vídeňská 849/13, 639 00 Brno, Štýřice.

XII.

Výroční zpráva
1..

2.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti (dále jen „výroční zpráva“)
se vypracovává za kalendářní rok. Výroční zpráva musí obsahovat údaje podle $ 21
zákona č. 248/1995 Sb., oobecně prospěšných společnostech ao změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Výroční zpráva se zveřejňuje uložením do sbírky listin, vedené rejstříkovým soudem.
XII.
Podmínky zcizení nebo zatížení určitého majetku vloženého nebo darovaného zakladatelem

Zcizení nebo zatížení určitého majetku společnosti vloženého nebo darovaného zakladatelem
musí předem odsouhlasit zakladatel a správní rada.
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XIV.

Zrušení, likvidace a zánik společnosti
Zrušení, likvidace a zánik společnosti se provádí podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
XV.
Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zejména zákonem
č, 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Brno 17. června 2021

Ing. Jakub Carda,
ředitel
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Úplný výpis
z evidence skutečných majitelů vedené
Krajským soudem v Brně
oddíl O, vložka 266

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

O 266 vedená u Krajského soudu v Brně

Společně, 0.p.s.
269

76 307

automaticky propsáno
JAKUB

CARDA,

dat. nar. 3. září 1984, r.č. 840903/3963

Státní příslušnost: Česká republika

Adresa místa pobytu: Vídeňská 849/13, Štýřice, 639 00 Brno
Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle $ 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena správního orgánu.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
25, července 2014
Skutečný majitel:

zapsáno 1. června 2021

automaticky propsáno
JAN KULHAVÝ, dat. nar. 22. března 1977, r.č. 770322/3671

Státní příslušnost: Česká republika

Adresa místa pobytu: Mučednická 911/28, Žabovřesky, 616 00 Brno
Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle 8 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčího orgánu.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
28. června 2018
Skutečný majitel:

automaticky propsáno
MICHAELA SCHWARZER,

zapsáno 1. června 2021

dat. nar. 25. září 1985, r.č. 855925/4165

Státní příslušnost: Česká republika

Adresa místa pobytu: Orlí 481/5, Brno-město, 602 00 Brno
Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle S 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčího orgánu.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
28. června 2018
Skutečný majitel:

automaticky propsáno
Ing. HANA VOJTKOVÁ,

Výpis vyhotoven: 12. října 2021 10:04

zapsáno 1. června 2021

dat. nar. 11. září 1984, r.č. 845911/3861

1/3
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odaíl O, vložka 266

Státní příslušnost: Česká republika

Adresa místa pobytu: Lýskova 1035/5, Bystrc, 635 00 Brno
Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle 8 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčího orgánu.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
28. června 2018
Skutečný majitel:

automaiicky propsáno
ZDENĚK PAPOUŠEK,

zapsáno 1. června 2021

dat. nar. 10. prosince 1956, r.č. 561210/0439

Státní příslušnost: Česká republika

Adresa místa pobytu: Nerudova 538/2, Veveří, 602 00 Brno
Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle S 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčího orgánu.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
28, června 2018
Skutečný majitel:

zapsáno 1. června 2021

automaticky propsáno

JAROSLAVA BÁČKOVÁ, dat. nar. 1. února 1980, r.č. 805201/2386

Státní příslušnost: Česká republika

Adresa místa pobytu: Karla Kryla 147/5, Sadová, 612 00 Brno
Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle S 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčího orgánu.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:

10. srpna 2018
Skutečný majitel:

zapsáno 1. června 2021

automaticky propsáno

EMIL JÓZEF BIERNAT, dat. nar. 11. října 1959

Státní příslušnost: Polská republika

Adresa místa pobytu: Mendlovo náměstí 157/1, Staré Brno, 603 00 Brno
Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle S 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčího orgánu.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
12. prosince 2019
Výpis vyhotoven: 12. října 2021 10:04

2/3
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oddíl O, vložka 266

zapsáno 1. června 2021
Skutečný majitel:

automaticky propsáno
Ing. JAKUB CARDA, dat. nar. 3. září 1984, r.č. 840903/3963

Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Vídeňská 849/13, Štýřice, 639 00 Brno
Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle S 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice zakladatele.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:

9, dubna 2021

zapsáno 1. června 2021

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Brně

Číslo výpisu: R2853/2021
Ověřený výpis

SOP uhrazen

Kč

7/47

PŘIJMOVÝM DOKLAD

č. 9709 / 195,5/0

DNE:

41

40. č

Výpis vyhotoven: 12. října 2021 10:04

3/3
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POTVRZENÍ O VEDENÍ ÚČTU

Ing.
Jakub
Carda
Potvrzení bylo vystaveno dne 26.10.2020

9:30 a byla k němu připojena zaručená elektronická pečeť ČSOB.

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 IČO: 00001350
46
zapsaná v.obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka
www.csob.cz,

Infolinka:

800 300 300
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Mendel...
UMĚLECKÉ DÍLO K 200. VÝROČÍ NAROZENÍ GREGORA JOHANNA MENDELA

Dílo vzešlo z veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku s názvem „Umělecké dílo k 200. výročí narození
Gregora Johanna Mendela“, která je vyhlášena podle 8 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za použití Soutěžního řádu České komory architektů ze dne
29. 4. 1993, ve znění pozdějších změn, která se uskutečnila v termínu 4.11.2021, autorem je Ing.
Jaromír Gargulák, socha bude realizována v průběhu roku 2022, ve veřejném prostoru, konkrétně na

pozemku parc. č. 762 a parc. Č. 809/4 v k.ú. Staré Brno, obec Brno vedené na LV č. 60000
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno — město a jeho pořizovací
cena činí 25 500 000,-Kč se započtením veškerých dodávek, prací, činností, licencí, ostatních nákladů,

rizik a finančních vlivů (např. inflace, kurzové změny).

Účelem Soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější architektonicko-výtvarný návrh uměleckého díla na
počest osobnosti Gregora Johanna Mendela a jeho díla ve veřejném prostoru, respektující Podmínky,
jež má vyjadřovat odkaz Gregora Johanna Mendela pro lidstvo a stát se symbolem vědeckého bádání

v oblasti genetiky, a to v souvislosti s oslavami 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela.

Cílem projektu je navázat na mimořádné úsilí při budování Mendelova pomníku ze začátku 20. století
a spojit síly při zhotovení uměleckého díla v originálním a moderním pojetí, které se stane
atraktivním a důstojným odkazem G. J. Mendela a oslavou genetiky.

Dílo bude odrážet jak Mendelův život, tak význam jeho objevu a jeho zásadní dopad na lidstvo.

Výsledkem bude monument, umístěný tematicky přímo na Mendlově náměstí. Stane se tak atrakcí a
korunou místa, které kvůli výročí 200 let od Mendelova narození projde moderní rekonstrukcí, aby
mělo toto umělecké dílo náležitě reprezentativní zázemí.

Společně, o.p.s. | Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno | IČ: 26976307 | DIČ: CZ26976307
+420 724 517 980 | carda©spolecne.info
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ČÍSÍO SMÍOUVY! „eee
Smlouva

o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna v roce 2022

(dále jen „smlouva“)
l.

Smluvní strany
Poskytovatel:

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou
na základě usnesení Z8/......... zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne .......
je osobou oprávněnou za statutární město Brno ve věcech smluvních jednat
a podpisem smlouvy je pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury
Magistrátu města Brna
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
číslo účtu: 111246222/0800, variabilní symbol

(dále jen poskytovatel)

Příjemce: © Společně, o. p. s.
se sídlem: Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno

IČO: 26976307, DIČ: CZ26976307

zapsaná

vrejstříku

obecně

prospěšných

společností

pod

spis.

Zn.

O

266

vedená

u Krajského soudu v Brně
zastoupená: Ing. Jakubem Cardou, ředitelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú.: 197883555/0300
(dále jen příjemce)
nebo také smluvní strany
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna
I.

Předmět a účel smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální investiční dotace (dále jen dotace) z rozpočtu
poskytovatele příjemci za účelem úhrady části investičních nákladů spojených s realizací
uměleckého díla k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela ve veřejném prostoru na

Mendlově náměstí v Brně (dále jen Dílo).
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Dílo bude realizováno za účelem důstojného uctění památky této významné osobnosti a jejího
odkazu nejen pro obyvatele města Brna a řád augustiniánů, jejichž byl Mendel významným
představitelem, ale i pro celé lidstvo dle Návrhu společnosti DEXON ART s. r. 0., IČO 283 14 158,
vlastníkem Díla bude příjemce, jenž zajištuje jeho realizaci v souladu s touto smlouvou (dále je

2.

účel).
Realizací Díla se rozumí zajištění jeho zhotovení (dále jen zhotovení) příjemcem v souladu
s touto smlouvou, získání licenčních oprávnění k Dílu příjemcem a jeho umístění příjemcem na
pozemky dle této smlouvy v termínu do 31. 10. 2022. Termín umístění Díla může být změněn
prostřednictvím
dodatku
ktéto smlouvě v případě nepřipravenosti
(tj. v závislosti na
připravenosti pozemků) k umístění Díla z důvodu rekonstrukce Mendlova nám. v Brně, kde se
pozemky nachází. V této souvislosti by byly změněny též termíny uvedené vč. III. odst. 6. a
čl. IV. odst. 2. této smlouvy.
Dílo bude umístěno na veřejném místě na části pozemku parc. č. 809/4, k. ú Město Brno, obec
Brno, o výměře 21,58m* a na části pozemku parc. č. 762, k. ú. Město Brno, obec Brno, o výměře
4,43m?. Přesný zákres umístění a ztvárnění Díla na předmětných parcelách je uveden v příloze
č. 1a.b., této smlouvy.
Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je ve smyslu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších

předpisů, (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“) veřejnou finanční podporou
ustanovení

tohoto

zákona.

Dotace

je slučitelná

s podporou

a vztahují se na ni

poskytnutou

z rozpočtu

jiných

územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie,
pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Dotace je poskytnuta na dílo vzniklé ve veřejném zájmu, slouží veřejnosti viz odst. 2 a je
umístěno na veřejném prostranství. Příjemce se zavazuje Dílo zachovávat a udržovat na
veřejném místě a ve veřejném zájmu.
Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory ve
smyslu čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
v platném znění. Příjemce je povinen při využití poskytnuté dotace dle této smlouvy postupovat
v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014.
Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidel pro poskytnutí

podpory dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, zejména že
-

poskytnutím dotace dle této smlouvy nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou

ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry podpory“;
- není podnikem v obtížích v souladu s čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014;
- vůči němu nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz k navracení neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž byla vyplacena podpora prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;
- příjemce bere na vědomí, že je povinen průběžně písemně informovat poskytovatele o všech
změnách.
*Poskytnutou dotaci lze použít max. do výše 80 % celkových způsobilých nákladů na projekt v daném kalendářním roce. Při zjišťování maximální
výše podpory se přihlíží k celkové výši státní podpory, včetně podpory de minimis poskytnuté na podpořený projekt, v souladu s čl. 8. Nařízení
komise EU č. 651/2014. Pokud dojde k poklesu způsobilých nákladů projektu v takové míře, že poskytnutá dotace společně s další státní podporou
/podporou de minimis v daném kalendářním roce bude převyšovat 80 % celkových způsobilých nákladů projektu je příjemce povinen poměrnou
část dotace vrátit na účet poskytovatele v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy.
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9.

Vpřípadě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a tyto výhody budou
naplňovat znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými
právními předpisy v oblasti veřejné podpory.

M

Výše a podmínky vyplacení a použití dotace
. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 10 000 000 Kč (slovy: deset
milionů korun českých), v souladu s účelem této smlouvy, tj. na pokrytí části investičních nákladů
spojených s realizací Díla k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela ve veřejném prostoru
na Mendlově náměstí v Brně.

. Dotace je poskytnuta dle žádosti příjemce doručené poskytovateli dne 23. 5. 2022.
. Dotace bude poskytnuta po dokončení - realizaci Díla dle této smlouvy, prokázání vlastnictví
k Dílu žadatelem a po prokázání žadatelem částky ve výši 10 000 000 Kč, opatřené žadatelem
k úhradě nákladů v souvislosti s realizací Díla z vlastních zdrojů.
Vlastnictví prokáže žadatel
předložením předávacího protokolu dle smlouvy uzavřené se společností DEXON ART s. r. 0. u
které zajistil realizaci Díla.
. Dotace bude poskytnuta na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy v jedné splátce ve výši
10 000 000 Kč do 30. kalendářních dnů po splnění podmínek dle odst. 3 tohoto článku. Termín
poskytnutí dotace se může posunout v závislosti na posunu termínu realizace Díla v souvislosti
s rekonstrukcí Mendelova náměstí v Brně (viz čl. II. odst. 3. této smlouvy).
. Dotaci lze použít pouze na úhradu investičních nákladů příjemce přímo souvisejících s realizací

Díla (dále jen způsobilé náklady), při dodržení zásad hospodárnosti,

účelnosti a efektivnosti

vynaložených prostředků.
. Dotaci lze použít pouze na způsobilé náklady, které splňují všechny následující podmínky:
6.1 příjemci vznikly a byly uhrazeny v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022;
6.2
6.3

byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle předchozích odstavců tohoto
smlouvy a s ostatními podmínkami dle této smlouvy;
vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb.

článku

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

nepřevede svá práva a povinnosti z této
poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt;

smlouvy

na

jinou

osobu,

resp.

-zajistí realizaci Díla v souladu s čl. II. této smlouvy do 31. 10. 2022, nedojde-li
termínů z důvodu rekonstrukce Mendlova náměstí v Brně;

nepřevede
k posunu

bude garantovat zachování Díla dle této smlouvy a jeho umístění na pozemcích dle této
smlouvy minimálně po dobu 8 let od jeho realizace (dokončení a umístění dle této smlouvy),
v souladu s platnými právními předpisy;

-

bude vést a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků dotace;
3

-
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-

bude kalkulovat všechny náklady bez daně z přidané hodnoty v případě, že má nárok na její
odpočet.

2. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2023 předložit poskytovateli řádné a úplné vyúčtování
dotace

nebo

toto vyúčtování v této

lhůtě

předložit

k poštovní

přepravě.

Příjemce je rovněž

povinen vrátit případnou nepoužitou část prostředků dotace na účet poskytovatele takto:
- č. 111 211 222/0800, var. symbol: číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo nahoře, v
případě, že vrácení dotace či její části se uskuteční do konce roku 2022,
-

č. 111350 222/0800, pokud vrácení dotace či její části se uskuteční
v termínu od 1. 1.2023 do
28. 2. 2023, var. symbol: 64022229, v předmětu se uvede číslo této smlouvy,

-

č. 111 158 222/0800,

pokud

k vrácení dotace či její části dojde po 28. 2. 2023, var. symbol:

číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo nahoře.
Příjemce je povinen o vrácení nepoužité části prostředků dotace ihned informovat poskytovatele.
3:

Vyúčtování dotace bude obsahovat:
3.1 celkový přehled o tom, jaké finanční prostředky byly příjemcem využity na všechny

náklady

souvisejícís realizací Díla dle této smlouvy (v členění výše částky a účel výdaje);
3.2 kopie dokladů prokazujících využití dotace dle podmínek této smlouvy. Originály účetních
dokladů musí příjemce poskytovateli předložit k nahlédnutí. Originály dokladů příjemce
dotace budou označeny textem „Hrazeno z individuální investiční dotace města Brna",
prokázání úhrady prvotních dokladů:
4.1
4.2

úhradu plateb v hotovosti (doklady: zjednodušený daňový doklad — paragon, faktura,
smlouva nebo objednávka) je nutno doložit výdajovým pokladním dokladem;
úhradu bezhotovostních plateb (doklady: faktura, smlouva nebo objednávka), je nutno
doložit kopií výpisu z bankovního účtu příjemce (pokud jde o jiný účet než uvedený v záhlaví
smlouvy, příjemce doloží doklad o vedení tohoto účtu);

4.3 závěrečnou zprávu — obsahující zejm. stručný popis průběhu realizace Díla a vynaložené
finanční prostředky, celkové vyhodnocení splnění účelu realizace Díla, způsob prezentace,
fotografie dokumentující podobu Díla a umístění (např. fotografie, předávací protokoly
i

zhotoveného díla apod.);
Podpisem je příjemce povinen potvrdit na vyúčtování dotace jeho správnost a pravdivost.
Odbor kultury MMB (poskytovatel) písemně vyzve příjemce k provedení opaření k nápravě ve

lhůtě 30. kalendářních dnů, nepředložil-li příjemce vyúčtování v termínu stanoveném

touto

smlouvou.
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
kultury MMB.
Ve výše uvedené výzvě či oznámení uvede poskytovatel bankovní účet, na který má být dotace

vrácena.

10.

Poskytovatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména
9 odst. 2 cit. zákona).
Poskytovatel je při uzavírání této smlouvy, jakož i jejích dodatků, povinen postupovat v souladu
se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
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11. Příjemce se zavazuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost ponechat Dílo na pozemcích dle této
smlouvy po dobu 8 let ode dne jeho realizace, řádně o něj pečovat a vypořádat veškerá autorská
práva (licence apod.) vztahující se k Dílu s autorem /zhotovitelem Díla. Příjemce dotace se
zavazuje nepřevést autorská práva k Dílu na třetí osobu (tím není dotčeno právo příjemce
poskytnout třetí osobě licenci k Dílu) a poskytnout poskytovateli dotace a jím zřízeným
subjektům bezúplatnou nevýhradní licenci Dílo neomezeně užít ke komerčním a nekomerčním
účelům v souladu s platnou legislativou. Poskytovatel ani jím zřízený subjekt není povinen
licenci využít.
12. Stanoví-li tato smlouva jakýkoliv závazek pro příjemce, trvá takový závazek po dobu 8 let
ode dne realizace Díla, nestanoví-li výslovně tato smlouva nebo obecně závazný předpis jinou
dobu jeho trvání.

V.
Další povinnosti příjemce
1..

Příjemce se zavazuje uvádět na všech tištěných a elektronických materiálech souvisejících
s realizací Díla město Brno jako podporovatele projektu - realizace Díla a uvést logo statutárního
města Brna dle Manuálu jednotného vizuálního stylu; použití je povoleno uzavřením této
smlouvy. Příjemce se zavazuje uvést (označit textem) na Díle město Brno jako podporovatele
projektu - realizace Díla.

2.

Příjemce je povinen oznámit poskytovateli svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu
statutárního orgánu, změnu kontaktu apod., nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne
nabytí účinnosti této změny. V případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen
tuto skutečnost oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu po vstupu do likvidace.
Příjemce
je povinen oznámit poskytovateli změnu kontaktu, bankovního účtu apod., nejpozději
do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této změny.

3..

VI.
Kontrola

1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. provedení
průběžné a následné veřejnosprávní kontroly nakládání s veřejnými prostředky z poskytnuté
dotace, jejich použití k účelu dle této smlouvy a předložit při kontrole všechny požadované

doklady.

Kontrolu

provádí

zpravidla

Odbor

kultury

MMB,

případně

jiný

orgán

určený

poskytovatelem. Příjemce je povinen poskytnout součinnost osobám provádějícím kontrolu.
2. Poskytovatel je oprávněn v případě podezření na porušení rozpočtové kázně zjištěného
průběžnou veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace. V
případě podezření na porušení méně závažných povinností stanovených v čl. IV. odst. 2. až 4.,
nebo včl. V. této smlouvy Odbor kultury MMB písemně vyzve příjemce k provedení opatření k
nápravě v jím stanovené lhůtě max. 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, pokud toto
povaha povinnosti umožňuje. V rozsahu, v jakém příjemce provede opatření k nápravě, platí,
že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
3..
4.

Příjemce je povinen po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace dle této smlouvy archivovat
originály dokladů prokazujících čerpání dotace.
Příjemce je povinen na vlastní náklad a nebezpečí zjednat nápravu v případě, že při kontrole
Díla (tj. po dobu 8 let od realizace Díla dle smlouvy), bude poskytovatelem na místě zjištěno že
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dílo je poškozeno, znehodnoceno oproti stavu po jeho umístění dle smlouvy. Poškozením se
rozumí zejména zásahy /vstupy do jejich celistvosti, či částí třetími osobami, vandalismus mechanické poškození povrchů díla (sprejerské útoky, atd.).
Příjemce se zavazuje minimálně po dobu 8 let od realizace Díla dle smlouvy zajištovat řádnou
údržbu Díla. V opačném případě je povinen příjemce zjednat nápravu.
Zjednání nápravy musí být příjemcem uskutečněno do 30 dnů ode dne doručení výzvy
poskytovatele k odstranění vadného stavu dle odst. 4. a 5. tohoto článku, nedohodnou - li se
smluvní strany jinak.

VI.
Sankční ustanovení

. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou (zejména předmětem a účelem dle této smlouvy),
nebo v rozporu s právními předpisy poruší rozpočtovou kázeň, tj. neoprávněně použije nebo
zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat v souladu s ust. $ 22 zákona č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V

případě neoprávněného použití či zadržení poskytnuté dotace bude příjemci uložen odvod za
porušení rozpočtové kázně odpovídající výši neoprávněně použitých či zadržených finančních
prostředků.
. Za porušení méně závažné povinnosti smlouvy, u kterého není možno provést nápravu v
dodatečně stanovené náhradní lhůtě, nebo u kterého příjemce neprovede nápravu ani v
dodatečně stanovené náhradní lhůtě, bude příjemci v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven odvod ve
výši 1% z poskytnuté dotace za každé jednotlivé porušení. Za méně závažné porušení povinností
smlouvy se považuje porušení jakékoli povinnosti dle čl. V. smlouvy a porušení čl. IV. odst. 2. až
odst. 4. této smlouvy.
. Při porušení několika méně závažných povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy se odvody za
porušení rozpočtové kázně sčítají.
„V případě příjemcem porušení
odstraněním vadného stavu.

čl. VI.

odst.

6 činí sankce

500

Kč za

každý

den

prodlení

s

VIN.

Závěrečná ustanovení
. Změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, vzestupně číslovanými a
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem
uveřejnění smlouvy vregistru smluv 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 smlouvy zasílá k uveřejnění poskytovatel.
„ Tuto smlouvu
lze ukončit vzájemnou
dohodou
smluvních
stran. Smlouvu
lze rovněž
z důvodů
uvedených vust.$ 167 odst. | zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších
předpisů, zrušit. V obou případech ukončení smlouvy musí být dohoda písemná a
musí vníbýt
uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádání
práva závazků.
. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Poskytovatel
obdrží 3 vyhotovení, příjemce 1 vyhotovení.
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Doložka:
Poskytnutí dotace a tato smlouva byly schváleny na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/ .......

konaném dne .......... 2022.

V Brně dne

V Brně dne

Za poskytovatele

Za příjemce

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí Odboru kultury MMB

Ing. Jakub Carda
ředitel
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