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

91. Žádost společnosti CRANKAZYL, s.r.o. o prominutí povinnosti
odvodu za porušení rozpočtové kázně u smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna.
Anotace
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce dotace pro rok 2021 společnosti
CRANKAZYL, s.r.o., která byla poskytnuta na základě účelové neinvestičních jednoleté smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 266 000
Kč společnosti CRANKAZYL, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00
Brno, IČO: 03727793 ze dne 4. 5. 2022.
2. neschvaluje

prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 266 000 Kč
společnosti CRANKAZYL, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00
Brno, IČO: 03727793 u smlouvy č. 7321090290 o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na R8/222. schůzi konané dne 1. 6. 2022 a doporučila
neschválit prominutí povinnosti odvodu. Schváleno jednomyslně 9 členy. Materiál bude projednán
na Finančním výboru ZMB dne 15. 6. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
8.6.2022 v 13:25
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 9.6.2022 v 09:17
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Důvodová zpráva
Na Odbor kultury MMB byla dne 4. 5. 2022 doručena žádost společnosti CRANKAZYL, s.r.o.,
IČO: 03727793 (dále jen „příjemce“) o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání
dotace v oblasti kultury, která mu byla vyplacena na základě jednoleté smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 č. 7321090290. Příjemce žádá o
odpuštění odvodu v plné výši, tedy ve výši 266 000 Kč.
Zastupitelstvo statutárního města Brna schválilo na zasedání Z8/24 konaném dne 16. 2. 2021 poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 266 000 Kč na úhradu
neinvestičních nákladů spojených s celoroční kulturní a uměleckou činností příjemce: Podpora
celoročního provozu hudebního klubu Bajkazyl Brno (činnost) v roce 2021. Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 byla mezi statutárním městem Brnem, jako
poskytovatelem dotace a Vojtěchem Svobodou, jednatelem společnosti CRANKAZYL, s.r.o., jako
příjemcem dotace podepsána dne 30. 6. 2021 pod evidenčním číslem 73 21 09 0290 (smlouva).
Dle čl. IV. odst. 3 byl příjemce povinen nejpozději do 31. 1. 2022 předložit poskytovateli celkové
vyúčtování způsobilých nákladů a výnosů projektu, popřípadě vrátit nepoužitou část dotace. Příjemce
dotace tuto povinnost nesplnil a v termínu daném smlouvou nepředložil vyúčtování dotace poskytovateli
ani nevrátil nepoužité peněžní prostředky.
Odbor kultury MMB postupovalo v souladu s ustanovením smlouvy v čl. IV. odst. 5. a příjemci výzvou
z 9. 2. 2022 stanovil náhradní termín vyúčtování. Náhradní termín vyúčtování byl příjemci dotace
stanoven na 28. 2. 2021. Spolu se stanovením náhradnímu termínu vyúčtování byl dle stejného
ustanovení smlouvy poskytovatelem příjemce vyzván k případnému vrácení dotace.
Příjemce ve lhůtě stanovené výzvou nepředložil závěrečné vyúčtování projektu ani nevrátil peněžní
prostředky poskytnuté jako dotace, čímž se dopustil porušení rozpočtové kázně a zadržel peněžní
prostředky podle ust. § 22 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z výše
uvedených důvodů byl příjemci v souladu se smlouvou a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů udělen odvod v plné výši dotace, tedy ve výši 266 000 Kč platebním
výměrem č. 4/2022/OK MMB. Příjemce dne 4. 5. 2022 podal žádost o prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně v plné výši s tímto odůvodněním:
 Poslední dva roky z důvodu pandemie COVID-19 byly pro příjemce velmi složité z pohledu
fungování podniku pořádání jednotlivých akcí. Činnost byla znemožňována nejen omezeními
stanovenými vládou, ale také potýkání se samotnou nemocí a očkováním.
 Částka poskytnutá jako dotace pomohly překonat toto nelehké období a překlenout další rok,
kdy byla činnost klubu omezena. Je však velmi složité peníze na zaplacení pokuty sehnat a
příjemce jimi nedisponuje, jelikož v roce 2021 nemohl řádně fungovat a vytvořit si finanční
rezervy.
 Vzhledem k dopadům pandemie na kulturní oblast měl příjemce problém s personálním
zajištěním klubu, kdy místo zkušených zaměstnanců museli administrativní část zajišťovat
v náhradním složení, kdy tyto práce zastávali zejména studenti, na nichž se nedá provoz klubu
dlouhodobě stavět.
 Plný text žádosti je přiložen jako příloha materiálu.
Příjemce čerpal dotaci od statutárního města Brna také v roce 2020. I v tomto období příjemce nedodal
vyúčtování dotace. Jednalo se o stejné pochybení jako u čerpání dotace na rok 2021. Za porušení
smluvních povinností a zadržení dotace byl příjemci udělen platební výměr č. 14/2021/OK MMB ve výši
250 000 Kč. Rozhodnutím Zastupitelstva města Brna učiněném na Z8/27 zasedání konaném dne 25. 5.
2021 byl odvod za porušení rozpočtové kázně snížen na základě žádosti příjemce na částku 5 000 Kč,
kterou následně příjemce uhradil.
Příjemce nijak nedoložil, jak s peněžními prostředky, které mu byly poskytnuty naložil a jestli je uhradil
za chod kulturní činnost. V rámci vyúčtování přitom musí dle smlouvy předložit přehled skutečných
výnosů a nákladů činnosti, prvotní doklady, na které byla dotace poskytnuta, včetně dokladů o zaplacení
a zaúčtování v účetnictví příjemce. Zároveň dokládá závěrečnou zprávu činnosti, kde uvádí a popisuje
kulturní činnost, na kterou byla poskytnuta datace, dle které se posuzuje soulad s účelem, na který byly
finanční prostředky poskytnuty. Ani závěrečná zpráva nebyla vůbec dodána.
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Materiál byl předložen Radě města Brna na jejím R8/222 zasedání dne 4. května 2022. Rada města
Brna hlasovala o variantě A, přičemž výše odpuštění odvodu, byla navržena komisí kulturní RMB,
usnesení bylo přijato
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).
Rada města Brna
1. bere na vědomí
žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 266 000 Kč společnosti
CRANKAZYL, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 03727793 ze dne 4. 5.
2022.
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Brna
Neschválit
prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 266 000 Kč společnosti
CRANKAZYL, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 03727793 u smlouvy
č. 7321090290 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok
2021.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 9 členy.

-----

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Materiál byl předložen Komisi kulturní RMB na jejím R8/KK/43 zasedaní dne 30. 5. 2022:
Komise kulturní RMB hlasovala o obou variantách usnesení, přičemž ani jedno usnesení nebylo
přijato.
Rada města Brna
1. bere na vědomí
žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 266 000 Kč společnosti
CRANKAZYL, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 03727793 ze dne 4.
5. 2022.
Varianta A
2. doporučuje Zastupitelstvu města Brna
Schválit
prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 266 000 Kč společnosti
CRANKAZYL, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 03727793 u smlouvy
č. 7321090290 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok
2021.

Zdržela

Mgr. Lucie
Pokorná

Zdržel

PhDr. Alžběta
Vlčková

Pro

Roman Freimuth

Pro

Petr Šafařík

Proti

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Zdržela

Ing. Eva
Svobodová

Pro

Bc. Marie
Paděrová

Pro

Oldřich Gardáš

-----------

Mgr. Miriam
Kolářová

Pro

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková, Ph.D.

Hlasování 15 A
Přítomno: 9 členů – 5 pro, 1 proti, 3 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení nebylo přijato.

-----------
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Varianta B
3. doporučuje Zastupitelstvu města Brna
Neschválit
prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 266 000 Kč společnosti
CRANKAZYL, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 03727793 u smlouvy
č. 7321090290 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok
2021.

Pro

Mgr. Lucie
Pokorná

Pro

PhDr. Alžběta
Vlčková

Zdržel

Roman Freimuth

Zdržel

Petr Šafařík

Pro

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Pro

Ing. Eva
Svobodová

Zdržel

Bc. Marie
Paděrová

Zdržela

Oldřich Gardáš

-----------

Mgr. Miriam
Kolářová

Zdržela

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková, Ph.D.

Hlasování 15 B
Přítomno: 9 členů – 4 pro, 0 proti, 5 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení nebylo přijato.

-----------
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CRANKAZYL, s.r.o.

IČO: 03727793

Nové sady 988/2, Staré Brno

602 00 Brno

MAGISTRÁT MĚSTA
BRMA

Odkor kufry
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Statutární město Brno
Odbor kultury MMB
Dominikánské nám. 3
BRNO 60167
Dne 1. 5. 2022 v Brně

Zádost o odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně

Žádáme o odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně, uděleného platebním výměrem č.
04/2022/OK MMB ve výši 266 000 Kč a to v jeho plné výši.
Jedná se o dotační program Celoroční činnost hudebních klubů. Smlouva č. 7321090290 kód 3/K.
Název projektu je Podpora celoročního provozu hudebního klubu Bajkazyl Brno.
Poslední dva roky, díky pandemii covid-19, byly i pro nás velmi složité. Pořádání jakýchkoli akcí

bylo plné překážek díky nastaveným opatřením vlády ČR, které zamezovaly účast některých osob

na akcích, a to nejen našim návštěvníkům, ale i účinkujícím. Buď z důvodu onemocnění tímto
virem, nebo i z důvodu nepodstoupení očkování proti této nemoci, popřípadě čekání po očkování na
jeho účinek nebo podstupování testování. Bohužel jsme se i my v Bajkazylu a zejména já, jako
astmatik, delší dobu potýkali nejen s touto nemocí, ale i s postcovidovými následky.

Chápu, že tyto překážky a mé velké prodlení je pro Vás těžko akceptovatelné. Vámi poskytnuté

finanční prostředky pomohly Bajkazylu překlenout další složitý rok v těchto těžkých dobách pro
alternativní kulturu, a za to jsem Vám vděčný a moc děkuji.

Je však velmi složité získat takový obnos pro zaplacení a vrácení finanční částky, zejména kvůli

poměrně vysokým pravidelným provozním nákladům. Lidé se stále pomalu a nesměle vracejí na
kulturní události, stejně tak jako k návštěvě pohostinských zařízení našeho typu. Covidová situace

znejistila zaměstnání v kultuře jako takové a nejistá perspektiva se tak odráží i na našem

personálním obsazení. Dříve se jednalo o starší zaměstnance se zkušenostmi, dnes mám několik

mladých studentů, kteří mají i další zaměstnání v jiných oborech a těžko se na nich dá dlouhodobě
stavět provoz hudebního klubu.
S velkou úctou Vás touto cestou žádám o odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Díky financím poskytnutých magistrátem města Brna jsme byli schopni přestát loňský rok a jsem za
to velice vděčný. Vzhledem k tomu a dalším okolnostem jsem vyhodnotil, že provoz hudebního

klubu pro mě v tomto stavu není dále udržitelný. Rozhodl jsem se, že letošní rok bude posledním,
kdy hudební klub provozuji a hodlám se dále věnovat jen sekci cykloservisu a podpoře městské

cyklistiky, což byly vždy moje hlavní zájmy. Ten je v Brně obstojně zavedený, má své stálé

zákazníky a jeho provoz je na rozdíl od kultury pro mne zvládnutelný, aniž bych potřeboval tým
dalších lidí.
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Doufám, že k této záležitosti budete vstřícní a budete mít pochopení pro situaci okolo Bajkazylu.
S pozdravem a přáním pěkného dne

Vojtěc

jednatel společnosti CRANKAZYL, s.r.o.
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Smlouva č.: 73 21 09 0290

4/K

|

:

—<<

;

Smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021
(dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany

Poskytovatel:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou
Podpisem smlouvyje pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru
kultury Magistrátu města Brna (dále jen „OK MMB“), na základě pověření
primátorky města Brna
Kontakt: tel.: 542 172 075, email: ok©brno.cz
(dále ve smlouvě jen „poskytovatel“)

Příjemce:

Název: CRANKAZYL, s.r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 037 27 793
Registrace: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu
vložka 86440
Zastoupený: Vojtěchem Svobodou, jednatelem
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2000743890/2010

v Brně,

oddíl

C,

(dále ve smlouvě jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením $ 159 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.
II. Předmět a účel smlouvy

£

Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při poskytnutí
neinvestiční finanční podpory formou dotace ve výši 266 000 Kč (slovy: dvě stě šedesát šest
tisíc korun českých) z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“) příjemci za účelem úhrady
nákladů (energie, pronájem, osvětlení, ozvučení, propagace, autorské poplatky, mzdy a
odvody, dohody o PČ a PP, drobný dlouhodobý hmotný majetek) spojených s celoroční
kulturní a uměleckou činností příjemce: „Podpora celoročního provozu hudebního klubu

Bajkazyl Brno“ (dále jen „činnost“) v roce 2021.

2.

Smluvní strany prohlašují,
ustanovení
této smlouvy

že pro
právně

právní vztah založený
závazná
ustanovení

touto smlouvou jsou
obsažená
v platných

stejně jako
„Zásadách

pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ (dále jen „Zásady“)
a „Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (část A —
Společná ustanovení a část B/6 — Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na projekty
a celoroční činnost v oblasti kultury)“ (dále jen „Pravidla“).
3.

Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000
ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Sb., o obcích (obecní zřízení),
Sb., o rozpočtových pravidlech

4.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001

5.

Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn snížit dosud nevyplacenou část dotace
pro případ, že Zastupitelstvo města Brna rozhodne o krácení rozpočtu města Brna v roce 2021.

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

předpisů, veřejnou finanční
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6.

Dotace je poskytována jako podpora de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu

18. prosince 2013 o použití článků

de minimis, uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. L 352/1 dne 24. prosince 2013.
V případě

rozdělení

příjemce

na dva

podpory

či více samostatné

v období

podniky

3 let od

nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru
podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce vystavuje případnému
odejmutí předmětné podpory.
III. Výše a podmínky použití dotace

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 266 000 Kč (slovy: dvě stě

šedesát šest tisíc korun českých) na realizaci činnosti příjemce uvedené v čl. II. odst. 1 této
smlouvy.

Dotace bude poskytnuta na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy
nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
Poskytnutou dotaci lze použít max.
období čerpání dotace.

do výše 70 % způsobilých

nákladů

v jedné

splátce

na činnost v daném

Pokud dojde k poklesu způsobilých nákladů činnosti v takové míře, že poskytnutá dotace bude
převyšovat 70 % způsobilých nákladů činnosti v daném období čerpání dotace, je příjemce
povinen poměrnou část dotace vrátit na účet poskytovatele vtermínu pro předložení
závěrečného vyúčtování dotace dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy. Účet je uveden v čl. IV. odst. 6.
této smlouvy.
Dotaci Ize použít pouze v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na úhradu způsobilých
nákladů příjemce spojených s realizací činnosti, které splňují níže uvedené podmínky:
a) vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období čerpání dotace, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021,
b) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, ostatními
podmínkami této smlouvy a podmínkami Zásad a Pravidel,
c) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě ao změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Dotaci nelze použít na nezpůsobilé výdaje činnosti. Nezpůsobilé výdaje nelze také započítat do
30% finanční spoluúčasti příjemce dle čl. III. odst. 3 této smlouvy. Nezpůsobilými výdaji činnosti
se rozumí:

a) úhrada výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary (mimo výdajů na věcné ceny v soutěžích,
které jsou

součástí

za

1 ks nepřesahuje

akce,

kde

cena

náhrad

nad

rámec vymezený zákonem

diplomy, medaile, drobné upomínkové předměty);
b) nákup nemovitostí;
c) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
d) úhrada cestovních

částku

500,-

č. 262/2006

Kč - např.

kytice,

Sb., zákoník

práce,

ve znění pozdějších předpisů (ust. $ 151 - 8 190);
dotace jiným fyzickým a právnickým osobám;
úhrada daně z přidané hodnoty v případě, že žadatel má právo na její odpočet;
úhrada úvěrů a půjček, penále, pokuty, správní a místní poplatky;
výdaje přesahující 60 % poskytnuté dotace na úhradu mezd, ostatních osobních nákladů a
odvodů na sociální a zdravotní pojištění příjemce dotace a zaměstnanců příjemce dotace;
i) výdaje přesahující 60 % poskytnuté dotace na úhradu jakýchkoli výdajů žadatele — právnické

e)
f)
9)
h)

osoby — na činnost osob, které jsou členy statutárních či jiných orgánů tohoto žadatele, členy

či vlastníky tohoto žadatele (vyjma úhrad cestovních náhrad v rámci zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), max. 60 % hranice se týká i součtu výdajů
položek uvedených v odrážce h) ai);
j) výdaje přesahující částku 1 000 Kč měsíčně na úhradu spojů (poštovné, telekomunikační
služby, internet);
k) auditorské služby;
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l) revize a kontroly;
m) bankovní poplatky.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran
Příjemce se zavazuje, že:
a) nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu,
b) bude realizovat činnost na vlastní účet a vlastní zodpovědnost,
dotaci na jiný právní subjekt,

nepřevede

poskytnutou

c) naplní účelové určení činnosti.

Příjemce se dále zavazuje:
a) realizovat činnost za podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy,
Zásadami a platnými Pravidly,
b) použít dotaci k účelu dle této smlouvy a v souladu s podmínkami této smlouvy,

c)

splnit

povinnosti

vyplývající

ze

zákona

č.

121/2000

Sb.,

o

právu

autorském,

platnými
o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů,
.
d) vést a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace,

e) kalkulovat všechny náklady bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce má nárok
na její odpočet.

Příjemce
je povinen nejpozději do 31. 1. 2022 splnit následující:

I. Předložit poskytovateli celkové vyúčtování poskytnuté dotace nebo
lhůtě předložit k poštovní přepravě. Vyúčtování bude obsahovat:

a)

závěrečnou

zprávu

— zhodnocení

činnosti

obsahující

stručný

popis

toto vyúčtování
realizované

v této

činnosti,

celkové vyhodnocení splnění účelu, přínos pro statutární město Brno; doporučená struktura
závěrečné zprávy je zveřejněna na: httos://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mestabrna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-kultury/formulare-pro-dotace/4c4466343,
b) vyplněný formulář „Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti kultury — celoroční činnost
2021“, který je uveřejněn na webových stránkách poskytovatele a který je k dispozici také na
OK MMB,
c) kopie prvotních dokladů prokazujících využití dotace v příslušném kalendářním roce.
Veškeré originály dokladů příjemce a jejich předložené kopie budou označeny textem,
ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z konkrétní dotace poskytovatele
(např. uvedení nápisu: „Hrazeno z dotace města Brna 2021“),
d) prokázání úhrady prvotních dokladů:
« Úhrada plateb v hotovosti — zjednodušený daňový doklad (paragon), faktura, platby
na základě uzavřené smlouvy — nutno doložit výdajovým pokladním dokladem,
+ Úhrada bezhotovostní — faktura, smlouva — nutno doložit kopií výpisu z bankovního účtu
příjemce,

e) fyzické a právnické osoby, které vedou účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu,
předloží podpisem oprávněné osoby opatřenou část účetního deníku nebo hlavní knihy,
dokládající zaúčtování veškerých dokladů, použitých k vyúčtování dotace. Podmínka „vést
a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace“ (viz odst. 2 písm. d)
tohoto článku smlouvy) bude splněna zavedením analytické evidence příslušných účtů nebo
f)

sledováním čerpání dotace v rámci střediska,

příjemci, kteří vedou jednoduché účetnictví, prokáží zavedení všech dokladů použitých
k vyúčtování do peněžního deníku opatřeného podpisem oprávněné osoby. Příjemci, kteří
nevedou účetnictví, doloží čestné prohlášení o této skutečnosti a doklady, kterými bude
dotace vyúčtována, vše opatřené podpisem oprávněné osoby,
9) vpřípadě využití dotace na úhradu nájmu bude předložen doklad, popř. kopie dokladu,
splňující základní náležitosti nájemní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zejména vymezení předmětu nájmu, smluvních
stran a výše nájemného).

II.

Vrátit na účet poskytovatele

uvedený

v čl. IV odst. 6 písm. a) a b) této smlouvy

případnou

nepoužitou část prostředků dotace. Před vrácením dotace nebo její části je vhodné předem
informovat OK MMB.
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Případné informace v oblasti vyúčtování poskytnou pracovníci OK MMB:

Ing. Gregrová Ing. Pospíšilová Ing. Seberová —
Bc. Juříček —

OK MMB v případě prodlení příjemce s předložením vyúčtování poskytnuté dotace dodatečně
náhradní termín ne delší než 30 kalendářních dnů
oznámením
stanoví písemným
pro předložení tohoto vyúčtování. Oznámení o stanovení náhradního termínu může být
odesláno současně s výzvou k vrácení dotace.

Příjemce je povinen v případě obdržení výzvy k vrácení dotace či její části z důvodu
nepředložení vyúčtování čerpání dotace nebo v případě nedodržení limitu uvedeného v čl. III.
odst. 3 smlouvy tuto vrátit poskytovateli do 14 dnů ode dne doručení výzvy OK MMB na účet:
a) č. 111211 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 2021,
b) č. 111 350 222/0800, pokud vrácení dotace či její části se uskuteční v termínu od 1. 1. 2022
do 28. 2. 2022, var. symbol: 64022229, v předmětu se uvede číslo této smlouvy,
c) č. 111 158 222/0800, pokud k vrácení dotace či její části dojde po 28. 2. 2022, var. symbol:
číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo nahoře.

Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. 107 až 109
Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci včetně úroků
neprodleně vrátit zpět na účet poskytovatele.
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 citovaného zákona).
Příjemce

se zavazuje

při čerpání

dotace

postupovat

v souladu

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

se zákonem

č. 134/2016

Sb.,

V. Další povinnosti příjemce
Příjemce

se

zavazuje

uvádět

na

všech

tištěných

i elektronických

materiálech

souvisejících

s realizací činnosti (např. publikace, časopisy, noviny, sborníky, propagační materiály všeho
druhu, webové stránky):
a) že se činnost uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna — a současně
b) logo či znak statutárního města Brna. Použití loga je příjemci povoleno již uzavřením této
smlouvy,

příjemce je současně

povinen

používat

logo v souladu

s Manuálem

jednotného

vizuálního stylu. V případě použití znaku statutárního města Brna je třeba postupovat dle
platného znění Statutu pro užívání znaku a vlajky města Brna a znaků a vlajek městských
částí. Manuál jednotného vizuálního stylu a Statut pro užívání znaku a vlajky města Brna
a znaků a vlajek městských částí je uveřejněn na webových stránkách města Brna v části
https://www.brno.cz/logo/. V nutných případech může příjemce konzultovat použití loga
na adrese logo ©Abrno.cz.
Příjemce se zavazuje na akcích, které se konají v rámci
dotace, zajistit pro návštěvníky nekuřácké prostředí.

činnosti,

na kterou je poskytnuta

Příjemce je povinen předat poskytovateli vzory materiálů uvedených v odst. 1 tohoto článku
k provedení kontroly splnění povinností příjemce uvedené v odst. 1 tohoto článku. Příjemce
bude. předávat poskytovateli vzory materiálů průběžně, nejpozději však současně
s předložením závěrečného vyúčtování čerpání dotace.
V případě poskytnutí dotace na vydání publikace (časopisu, novin, sborníku) je příjemce
povinen

předat

poskytovateli

3

výtisky

publikace

(časopisu,

novin,

sborníku).

V případě

poskytnutí dotace na vydání multimediálního nosiče je příjemce povinen předat poskytovateli 3
kusy multimediálního nosiče. Obojí však nejpozději s předložením vyúčtování dotace.

Příjemce se zavazuje prezentovat akce, které se konají vrámci činnosti, na kterou je
poskytnuta dotace, pouze na výlepových plochách k tomu určených. Informace o podmínkách
4
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pořádání kulturních akcí a o možnosti jejich prezentace příjemce najde na webových stránkách
města Brna v části:
htips:/www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestka-primatorky/odborkultury/poradani-a-prezentace-kulturnich-akci/..
Poskytovatel
doporučuje
příjemci | využít
bezplatnou prezentaci na turisticko - informačním portálu GOTOBRNO www.gotobrno.cz .
Příjemce je povinen

předat poskytovateli

prostřednictvím

OK

MMB

na všechny akce,

které se

v rámci činnosti konají v Brně, v přiměřeném předstihu pozvánku buď elektronicky (na adresu
ok Abrno.cz a současně na
nebo 2 kusy tištěných pozvánek (dle
aktuální dohody s OK MMB).
Příjemce se zavazuje poskytnout poskytovateli na jeho žádost dle aktuální dohody 2 až 10 ks
čestných vstupenek na akce, které se konají v rámci činnosti, na kterou je poskytnuta dotace.
Příjemce se zavazuje nepoužívat při realizaci činnosti plastové nádobí k jednorázovému použití.
Tato povinnost se vztahuje i na třetí subjekty, které působív rámci činnosti a podávají jídlo
a nápoje účastníkům.
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu

statutárního orgánu,

změnu

kontaktu apod.,

či změnu

vlastnického vztahu

k věci, na kterou se

dotace poskytuje, bez zbytečného odkladu, 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.
V případě změny účtu příjemce současně s oznámením změny poskytovateli doručí doklad
o zřízení nového účtu.

Příjemce se zavazuje v případě změny činnosti oproti údajům uvedeným v žádosti o dotaci
včetně jejích příloh vyžádat si u poskytovatele písemný souhlas s takovou změnou. Změna
může být méně závažná či závažná, míru závažnosti změny činnosti je oprávněn posoudit a
určit OK MMB. O souhlas se změnou činnosti si může příjemce požádat nejpozději do 1. 11.
2021.
10.

Písemný souhlas se změnou činnosti uděluje:

a)

OK MMB - v případě souhlasu s méně závažnou změnou činnosti. Za méně závažnou
změnu činnosti se považuje taková změna, která nemá zásadní dopad na účel poskytnuté

dotace (např. změna názvu činnosti bez změny obsahu činnosti, formální změna činnosti či
smlouvy, změna místa či termínu konání akce či akcí v daném období čerpání dotace,
snížení skutečných celkových způsobilých nákladů činnosti o více než 20 % a max. 40%
oproti nákladům předpokládaným, změna položek, na které lze čerpat dotaci, při současném
dodržení obsahu činnosti, realizace formou streamování či uvedením online, krácení

dramaturgického plánu do 30% oproti skutečnostem uvedeným v žádosti);
b) Zastupitelstvo města Brna — v případě souhlasu se závažnou změnou činnosti. Za závažnou
změnu činnosti se považuje taková změna, která má zásadní dopad na účel poskytnuté
dotace (např. změna názvu činnosti způsobená změnou obsahu činnosti, snížení celkových
způsobilých nákladů činnosti o více než 40% oproti nákladům předpokládaným, krácení
dramaturgického plánu nad 30% oproti skutečnostem uvedeným v žádosti, převod realizace
činnosti do roku následujícího) a na termíny stanovené pro čerpání a vyúčtování dotace.
1.

Při změnách v rozpočtu činnosti se příjemci doporučuje využít k tomu určený formulář dostupný
na stránkách OK MMB:

https://www.brno.cz/?id=4464397.

VI. Kontrola

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné veřejnosprávní kontroly nakládání
s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je vymezen touto
smlouvou, a předložit při kontrole všechny požadované doklady. Kontrolu provádí zpravidla OK
MMB, případně jiný orgán určený poskytovatelem.
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Poskytovatel je oprávněn v případě podezření na porušení rozpočtové kázně zjištěného
průběžnou veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace.

Příjemce je povinen po dobu deseti let ode dne účinnosti

této smlouvy archivovat následující

materiály:
a) žádost včetně povinných příloh,
b) tuto smlouvu,

c) originály dokladů prokazujících čerpání dotace,
d) originály dokladů prokazující splnění min. 30 % finanční spoluúčasti příjemce na financování
činnosti,

e) dokumentaci o zadávání veřejné zakázky, je-li zadávána,

f)

závěrečnou zprávu.

VII. Sankční ustanovení

Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s právními předpisy (zejména se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů) poruší rozpočtovou kázeň, tj. neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci,
bude

poskytovatel

postupovat

v souladu

s ustanoveními

$

22

zákona

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

č.

250/2000

Sb.,

V případě neoprávněného použití či zadržení poskytnuté dotace bude příjemci uložen odvod
za porušení rozpočtové kázně odpovídající výši neoprávněně použitých či zadržených
finančních prostředků. Kdy se jedná o neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků, je
uvedeno v $ 22 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; jedná se mimo jiné i o porušení povinností stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace.

Poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě
max. 30 kalendářních dnů, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil
méně závažnou povinnost dle čl. V. této smlouvy, jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní
Ihůtě, nebo nepředložil vyúčtování v termínu stanoveném touto smlouvou. V rozsahu,
příjemce provede opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

v jakém

Za porušení méně závažné povinnosti stanovené v čl. V. této smlouvy, u které není možné
provést nápravu ani ve stanovené náhradní lhůtě, nebo u které příjemce neprovede nápravu ani
ve stanovené náhradní lhůtě, bude příjemci v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod

ve výši 1% z poskytnuté dotace za každé jednotlivé porušení povinnosti.
vyúčtování čerpání dotace po stanoveném termínu:
- do 5 kalendářních dnů ..................
+++ 1% z poskytnuté dotace
- od 6 do 30 kalendářních dnů .................. 3% z poskytnuté dotace.

Za

předložení

Za porušení méně závažné povinnosti se nepovažuje porušení ustanovení čl. V. odst. 10 písm.
b) této smlouvy.

Při porušení několika méně
sčítají.

závažných

povinností se odvody za porušení rozpočtové

kázně

VIII. Závěrečná ustanovení
Změnit

či doplnit

formou písemných
smluvních stran.

tuto

smlouvu

vzestupně

mohou

smluvní

číslovaných

strany

dodatků

pouze

na

základě

podepsaných

vzájemné

oprávněnými

dohody

zástupci

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a doručením či předáním této smlouvy oběma smluvním stranám. Smlouva nabývá účinnosti
dnem uveřejnění 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.
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8.

Příjemce výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla poskytovatelem v plném rozsahu
zveřejněna 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, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

4.

Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že statutární město Brno — Magistrát města
Brna zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679
ze
dne
27.
dubna
2016
o
ochraně
fyzických
osob
v | souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací je umístěno na
stránkách https://www.brno.cz/gdpr/.

5;
6.

Závazek založený touto smlouvou
nebo výpovědí.
Každá ze smluvních

lze ukončit na základě

písemné

stran je oprávněna závazek z této smlouvy

dohody smluvních

stran

písemně vypovědět bez udání

důvodu. Výpovědní lhůta je 14 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena
třetím dnem ode dne jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví vyplácení

finančních prostředků.

db

Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Poskytovatel

obdrží dvě vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.

Doložka:
Poskytnutí dotace bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/24 konaném dne
16. 2. 2021. Podmínky této smlouvy byly schváleny na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/25

konaném dne 23. 3. 2021.

V Brně dne

3 0

za poskytovatele“ /

06-

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí OK MMB

M

za p

Vojtěch Svoboda, jednatel
CRANKAZYL, s.r.o.
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Vyplní Odbor kultury Magistrátu města Brna

Podací razítko

ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST

V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA 2021 JEDNOLETÁ

Program
Typ žádosti
Kategorie žádosti
Forma právní osobnosti
Stručný název celoroči činnosti
(dále jen "činnost“)

Celoroční činnost hudebních klubů
Celoroční činnost

Oficiální název žadatele/příjmenía

Crankazyl, .r o.

2021 JEDNOLETÁ

Právnická osoba

Podpora celoročního provozu hudebního klubu Bajkazyl Brno

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
jméno fyzické osoby podnikající
Sídlo žadatele (ulice, č. p./č. o.
obec, PSČ)
Kontaktní adresa (ulice,
obec, PSČ)

Nové sady 988/2a, 60200 Brno-střed
Bajkazyl, Dornych 2, 60200 Brno

Kontaktní osoba
Vojtěch Svoboda
Jméno a funkce osoby
Vojtěch Svoboda - majitel 100%, jednatel
statutárního zástupce/označení
zmocněnce
Právní důvod zastupování
Statutární zástupce
1.1 Kontaktní údaje pro komunikaci
Telefon
Email
bajkazylbrno©gmail.com
Webové stránky
bajkazylbrno.cz
IČO žadatele
03727793
Peněžní ústav
Předčíslí Číslo bank.účtu © Kódb. Název peněžního ústavu
= /2000743890 /
2010
Fio banka, as.
Osoby s podílem v právnické
Vojtěch Svoboda 100%
osobě
Osoby, ve kterých má žadatel
Vojtěch Svoboda 100%
přímý podíl a výše tohoto podílu
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2. KREDIBILITA (DŮVĚRYHODNOST) ŽADATELE
Popis žadatele včetně popisu
předchozí činnosti žadatele

Společnost Crankazyl provozuje již šestým rokem hudební klub Bajkezyl Brno na
ulici Dornych. Registrován byl 20, ledna 2015 a aktivní činnost vyvíjí od července
2015. původně společnost patřila pod spolek Ratolest Brno, v dubnu 2018
společnost přešla na skupinu vlastníků z řad týmu Bajkazylu a jimi je provozována
doposud. Za tuto dobu jsme vytvořili stabilní podnik kombinující cyklodllnu
specializující se na městskou cyklistiku, kvalitní bar a koncertní sál, který ročně
navštíví tisíce návštěvníků.

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CELOROČNÍ ČINNOSTI
Termín zahájení
Termín ukončení
Místo konání
Krátká anotace činnosti

leden (2021
prosinec 2021
Dornych 22 Brno

Bajkazyl Brno je místem pro alternativnía nezávislé projekty, které se ze strany
větších klubů či městských veřejných akcí nemají tak velkou podporu. Kromě
koncertů pořádáme i přednášky, promítání, debaty, cyklistické závody či vyjížďky.
Popis a přínos činnosti
VV Bajkazylu se za posledných 5 let vystřídalo více než 800 kapel z celého světa,
Mnoho z těchto kapel se k nám ráda vracía šíří dobré reference na náš klub, a tedy
i na samotné Brno. Bajkazyl je specifickým místem ne brněnské klubové scéně a to,
nejen kombinací klubu s cyklistikou. Jsme prostorem, který často poskytuje první
příležitosti místním začínajícím kapelám. Dramaturgickým výběrem se snažíme
doplnit Brněnskou kulturní scénu o speciální hudebnía audiovizuální projekty,
které jsou určeny specifickému divákovi a proto by ve větších klubech hrát
nemohly. Tímhle přístupem se snažíme menší prostory koncertního sálu obrátit v
dvízu a vytvářet prostor pro nevšední zážitek, který je finančně dostupný všem.
Jak rádi tvrdíme, hranice mezi umělci a publikem u nás neexistují. Naše prostory
rádi poskytujeme i k organizaci debat, promítání, benefiční akci či workshopů.
Pravidelně u nás organizují akce Rozkoš Bez Rizika, Ratolest Brno, Nesehnutí Mladí
zelení, Limity Jsme My či jiné studentské a neformální kolektivy, které svojí činností
ovlivňují tvář Brna.
Činnost klubu Bajkazyl Brno napomáhá přivádět k životu část města, kterou mnozí
vnímají jako vyloučenou a nehezkou, Organizováním akcía využívaní veřejného
prostranství udržujeme naše okalí v přívětivém stavu. Věříme, že naší činností a
činností našich sousedů a partnerů jakými jsou Bike Kitchen Brno, nebo bývalý klub
Bastl Instruments herna jsme našemu okolí prospěli a Dornych už není znám jako
doupě heren, ale místo nezávislé kultury
Bajkazyl není jen místem setkávání pro návštěvníky, ale především pro kapely.
Tuzemské kapely, ale především místní kapely pocházející přímo z Brna se zde
mohou setkávat s kapelami z Evropy a celého světe. Díky tomu si mohou vytvářet
sítě kontaktů, dále tak šířit svoji hudební produkci, či navazovat zahraniční
spolupráci a domlouvat koncertyi v zahraničí. Nejsme jen organizátory koncertů
ale také prostředníky mezi kapelami, promotéry a labely.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou studenti, mladí pracující lidé, veřejně aktivní lidé, cyklist, ať
Už sportovní nebo městští a subkultury.
Produkční zajištění činnosti
V tuto chvíli máme jednu produkční koordinující větší skupinu jedinců, kteří u nás
organizují koncerty. Jedná se a zavedené promotery, labely či muzikanty a
nadšence.
Marketingový plán
Soustředíme ne sociální sítě (Facebook + Instagram), které kombinujeme s
letákovými a plakátovými kampaněmi, především měsíční programy. V plánu je
více podpořit a zlepšit fungování PR týmu.
Popis rizik, která by mohla činnost gentriikace, zhoršující se stav nádražía jeho případné přestavby, výpadek
ohrozit a způsoby jejich eliminace ozvučovací a světelné techniky
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3.1. Údaje o činnosti žadatele

2020 | 2021
Počet
120,
140
produkcí/představení/koncertů
žadatele uvedených v Brně
Počet pronájmů/služeb žadatele
4050
jiným pořadatelům
Počet vlastních produkcí žadatele
0
0
uvedených jinde (zájezdy)
Počet produkcí/prajektů žadatele
o
0
pro děti (z celkového počtu akci)
Počet vydaných
o
o
publikací/katalogů
Předpokládaný náklad
o
o
publikace/periodika
Počet dalších akcí žadatele (t)
5
5
Údaje o činnosti, na kterou žadatel žádá o dota
Celkový počet návštěvníků
3500, 4000
Roční unikatní návštevnost
o
o
internetových stránek
Počet premiér/vernisáží
7
Spolupráce s brněnskými umělia © Z
soubory ()

u

Spolupráce s mimobrněnskými

u

u

Zahraniční spolupráce (*)

u

Z

umělci a soubory (*

(9 Specifikujte další akce žadatele | další akce: městské orientační závady a vyjíždky pořádané dilnou
a spolupráci žadatele
3.3. Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů
mimo příspěvek zřizovatele na příslušnou činnost
(Částky uvádějte vtis. Kč, zaokrouhleno na celé tisíce - příklad: obdrželi jste 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15.)
Ostatní Město Ostatní Městské Jiné
MKČR
EU
JMK
kraje
Brno
obce | části zdroje (t) Celkem
2018 (v tis. Kč)
2019 (v tis. Kč)
2020 (v tis. Kč)
Celkem (v tis. Kč)

(© Specifikujte jiné zdroje (uveďte
konkrétní částku a zdroj)

o
o
o
o

o
o
o
o

o
0
o
o

o
o
0
o

22

o
250
42

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

22

o
2350
42
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET ČINNOSTI (údaje v tis. Kč)
(Rozpočet obsahuje pouze způsobilé náklady 2 musí být vyrovnaný - náklady ve stejné výši jako výnosy.)

4.1, Předpokládané náklady
(Částky uvádějte vtis. Kč, příklad: položka bude 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15, položka 5 300 Kč, napište 5,3.)
(CZN = celkové způsobilé náklady, PD = požadovaná dotace. Plátci DPH uvedou částky bez DPH.
Materiál (kancelářské potřeby,
—CZN21 PD21
materiál na rekvizity
a kostýmy,
o
0 tis.kč
aj)
Knihy, časopisy, publikace (nákup)
o
0 tis.Kč
59,
41 tis.Kč
0
0 tis.Kč
0
0 tis.Kč
Spoje
- poštovné,
telekomunikační služby, internet
Ubytování
Pronájem movitých a nemovitých |
věcí (prostory pro vystoupení,
technika, zařízení, aj.)
Úklidové služby, ostraha
Přeprava
Osvětlení, ozvučení
Propagace
Autorské poplatky např. OSA
Fotodokumentace
Výroba knihy, časopisu
Výroba záznamového média
Ladění hudebních nástrojů
Instalace výstav
Honoráře, lektorné

o

0 tis.Kč

o
267

0 tis.kč
186 tis.Kč

o
o
TI
12,
4
o
o
o
o
o
0

0
0
58
84
28
0
0
0
0
0
0

Mzdya odvody
Dohodyo PČ a PP

50
50,

25 tis.Kč
25 tis.Kč

Drobný
majetek
Drobný
majetek

20,

14 tis.kč

o

0 tis.kč

o

0 tis.kč

dlouhodobý hmotný
(do 40 tis. Kč)
dlouhodobý nehmotný
(software: do 60 tis. Kč)

Ostatní náklady (např. ostatní
služby aj)
Celkem náklady
v tis.Kč
- úč. tř.5 |
Celkem v procentech (požadavek |
max. 70% CZN),
( Specifikujte ostatní náklady
(konkrétně druh nákladu)

tis.Kč
tis.kč
tis.kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.kč
tis.kč
tis.kč
tis.kč

539, 355,2 tis.Kč
65,9 %
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4.2. Předpokládané výnosy v tis. Kč

2021
Požadované částka od města Brna | 355,2 tis.Kč
Dotace MK ČR.

Dotace jiný resort státní správy (*)
Dotace JMK
Dotace ostatní kraje
Dotace ostatní obce
Dotace fondy EU
Dary
- úč. 649
Příjmy (vstupenky, prodej)
(Výnosy z reklamy
Ostatní výnosy (*)
Celkem výnosy
v tis. Kč
Celkem náklady
v tis. Kč
Rozdil (náklady-výnosy)
(© Specifikujte dotace jiný resort
státní správy
(© Specifikujte ostatní výnosy —
(konkrétně druh výnosů)

0,
0
0
0
0
0
0

tis.Kč
tis.kč
tis.kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.kč

0
0
183,8,
539,
539,
0

tis.Kč
tis.kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis.Kč

Vlastní příjmy podniku z prodeje

Strana 21 / 23

5. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

strana 6

Žadatel čestně prohlašuje, že:

a) všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuálníke dni podání žádosti
b) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutío úpadku nebo nebyl
9
a

a

9
h

p]
k

insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nedostačující k uspokojení věřitelů (zákon č. 182/2006 Sb,
ákon, ve znění pozdějších předpisů),
své činnosti, které mají bezprostřední vztah k realizaci projektu/činnosti,
nemá k datu podání žádosti závazky po Ihůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům tak, jak jsou definovány v
Zásadách pro poskytování dotacíz rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy,
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisís předmětem podnikání žadatele
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak ijejí statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu,
není dle jeho znalostí proti žadateli veden výkon exekuce,
nežádá o dotaci na tentýž projekt/tutéž činnost na jiném odboru Magistrátu města Brna,
nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v
návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávnía neslučitelnou s
vnitřním trhem,
není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2,
odst. 18,
oznámí OK MMB bez zbytečného odkladu veškeré změny v údajích, uvedených v této žádosti v průběhu jejího
posuzování,
bere na vědomí, že v případě schválení dotace ve výši nad 50 tis. Kč, bude smlouva o poskytnutí dotace
zveřejněna v souladu s platnými zákony (z. 340/2015 Sb, o zvláštních 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 pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel potvrdil čestné prohlášení © Z
Žadatel
nevede | soudní spor se statutární

městem Brnem
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6. SEZNAM PŘÍLOH

6.1. Povinné přílohy
Doklad prokazu
žadatele a Aktuální doklad o
oprávnění jednat jménem
žadatele
Aktuální doklad o zřízení
bankovního účtu žadatele
Dramaturgický plán celoroční —
činnosti a časový harmonogram
celoroční činnosti
Přehled akcí nebo činnosti
žadatele za roky 2019 a 2020
popis činnosti
Čestné prohlášení
de minimis —

1 Bajkazyl vypis-z-obchodního,
rejstriku
2019.pdf
2 Bajkazyl potvrzenizlobanky.paf
produkční-plán-2021.pdf
Uplynulé koncerty v Bajkazylu za rok 2020 a 2019,pdf
5.celorocniCinnost pdf
skenpdf

6.2. Nepovinné přílohy
Prospekty, recenze, publikované
kritiky, získaná ocenění,
doporučení, atd.
VBrmědne
Stav žádosti

30.9. 2020 20:19
02 Odesláno na MMB

Podpis žadatele/statutárního
=
zástupce/zmocněnce

Razítk
zitko
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