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

92. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města Brna v oblasti kultury v roce 2022 - "Sdružení PAMĚŤ z.s."
– návrh rozpočtového opatření
Anotace
Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2022 "Sdružení PAMĚŤ z.s." – návrh rozpočtového opatření

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 401 tis. Kč z rozpočtu města
Brna v roce 2022 spolku "Sdružení PAMĚŤ z.s.", IČO: 227 36 352, se sídlem:
Troubsko, Nár. odboje 95/417 na realizaci projektu „Poslední adresa: Cejl“,
2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu;
3. uzavření smlouvy o poskytnutí schválené individuální dotace se spolkem
"Sdružení PAMĚŤ z.s.", IČO: 227 36 352, se sídlem: Troubsko, Nár. odboje 95/417
na realizaci projektu „Poslední adresa: Cejl“, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu,

2. pověřuje

vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o poskytnutí schválené individuální
dotace z rozpočtu města Brna v roce 2022.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své R8/222. schůzi konané dne 1. 6. 2022 a doporučila ke
schválení. Finanční výbor ZMB materiál projedná dne 15. 6. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
12.6.2022 v 18:28
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03

1/2

Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
10.6.2022 v 13:04

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03

2/2

Vygenerováno programem eMMB
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Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha (žádost Sdružení PAMĚŤ.pdf)
Příloha k usnesení (RO_Pamet_401 tis_s OS MMB_23.5..pdf)
Příloha k usnesení (de minimis.pdf)

1-2
3-3
4-4
5 - 10
11 - 11
12 - 18
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Důvodová zpráva
Dne 15. 3. 2022 podal spolek "Sdružení PAMĚŤ z.s. " žádost o poskytnutí individuální dotace na rok
2022 na projekt „Poslední adresa: Cejl“ ve výši 401 tis. Kč.
Organizace se zabývá zpracováním a prezentací projektů mapujících příběhy 20. století, které výrazně
zasáhly do života české společnosti. Projekt sestává z několika různorodých aktivit:
1) Seznam politických vězňů z Cejlu
2) Odborná konference
3) Pracovní listy pro rozšíření výuky dějepisu
4) Výroba výstavy Poslední adresa: Cejl
5) Dokončení publikace „Prezidentovi mrtví“
Projekt si klade za cíl připomenout životy a hrdinskou smrt politických vězňů, kteří byli popraveni
v komunistické věznici Cejl.
Podrobněji viz příloha.
Porada vedení projednala žádost dne 25. 4. 2022 a souhlasila s poskytnutím individuální dotace.
Finanční částka ve výši 200 tis. Kč bude poskytnuta z rozpočtu Odboru kultury MMB pro rok 2022
přesunem z položek v rámci schváleného rozpočtu a zapojením nerozpočtovaných příjmů v roce 2022.
Finanční částka ve výši 201 tis. Kč bude poskytnuta z rozpočtu Odboru sportu MMB z položky 5169 –
Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu.
Komise kulturní RMB materiál projednala na své R8/KK/43. schůzi konané dne 30. 5. 2022.

Pro

-----------

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

-----------

Pro

Pro

Mgr. Lucie
Pokorná

PhDr. Alžběta
Vlčková

Roman Freimuth

Petr Šafařík

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Ing. Eva
Svobodová

Bc. Marie
Paděrová

Oldřich Gardáš

Mgr. Miriam
Kolářová

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková, Ph.D.

Přítomno: 8 členů – 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů
Komise doporučuje ke schválení.

-----------

Rada města Brna materiál projednala na své R8/222. schůzi konané dne 1. 6. 2022 a
doporučila ke schválení.

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
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B

Vyplní OK MMB

RN

Účel použití
dotace

M02

[Dokončení publikace F
adresa: Cejl pro odb.
poprav v době k

Je
mrtví o pop
ých na Cejlu, dohled:
i laickou
veřejnost, vznik a poř
výstavy
ického režímu,
ka na posledního pop.

politických vězňů (v NAČR) vězněných v Brně na Cejlu a vytvoření seznamu, pořádání konference Poslední
dní adresa: Cejl, vytvoření a prezentace pracovních listů pro rozšířenou výuku dějepisu s tématem represí a
tj. přij
L
Ida Doležala na setkání ve věznici Cejl, zajištění provozu Sdružení PAMĚŤ z.s.

néh

Forma právní osobnosti

Stručný název projektu (dále jen "projekt“)
[Poslední adresa: Cejl

]

Oficiální název —————
a jméno fyzické osoby podnikající (pouze u právnických a fyzických osob podnikajících)
Příjmení a jméno fyzické osoby nepodnikající (pouze u fyzických osob
Inikajících)

karužení PAMĚŤ z.s.

]

Sídlo žadatele (ulice, č. p./č. 0., obec, PSČ) (pouze u právnických a fyzických osob podnikajících)
Adresa bydliště (ulice, č.Př č. 0., obec, PSČ) (pouze u fyzických osob nepodnikajících)
Nár. odboje 414/95, Troubsko, 664 41

]

Kontaktní adresa (ulice, č. p./č. 0., obec, PSČ) - pouze v případě, že se liší od adresy sídla/bydliště)

|

Jméno a funkce osoby

árního

zástupce/'

čení

ěnce
(pouze u právnických osob)
Miroslav Kasáček, předseda kolegia Sdružení PAMĚŤ z.s.

Právní důvod zastupování (pouze u právnických osob)

p

Kontaktní údaje pro komunikaci
Webové stránky
http://sdruzenipamet.cz/ospamet/index.phg

]

Í

Telefon

Email

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

Číslo bankovního účtu

s5
=

Předčíslí

|

222974644

Název peněžního ústavu

Československá obchodní banka, a. s.

]

Osoby, ve kterých má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu (výčet všech osob, v nichž máte přímý podíl a výše tohoto podílu) - pouze u právnických osob. V případě, že nejsou,
l

napište nejsou.

nejsou

]

Popis žadatele včetně popisu předchozí činnosti žadatele (charakteristika zaměřená na prok
cl
a dovedi
žadatel
lh
é proj
v dané oblasti, příp. projekty realizované s
podporouz veřejných
prostředků; začínající umělci popíší své umělecké vzdělání, dosavadní um. činnost, úspěchy, ocenění )
[Sdružení PAMĚŤ z.s. založili v roce 2008 Miroslav Kasáček s Luďkem Navarou. Organizace se zabývá zpracováním a prezentací projektů mapujících příběhy 20. století, které výrazně
zasáhly do života české společnosti, Projekty jsou realizovány v různých formách; jedná se o výstavy, TV dokumenty, knižní publikace v českém i německém jazyce, besedy pro
školy, debaty pro veřejnost. Mimoto také organizuje mezinárodní konference k otázce komunistické perzekuce a historii železné opony. Sdružení PAMĚŤ z.s. je členem Platformy
Evropské paměti a svědomí a dlouhodobě spolupracuje s mnoha odbornými organizacemi, mj. s MZM, NAČR, ÚSTR ČR, ABS ČR. V roce 2018 byli Luděk Navara a Miroslav Kasáček
ocenění Pamětní medailí České biskupské konference; v roce 2017 Cenou Jihomoravského kraje; a v roce 2020 dokonce Stříbrnou medailí předsedy Senátu.

|

Termín zahájení

1.1.2022

]

|

Termín ukončení

31.12.2022

Místo konání

]

[Brno

]

Krátká anotace projektu (stručná výstižná charakteristika, bude prezentována při rozhodování o dotacích v orgánech města)
Projekt si klade za cíl Prem životy a hrdinskou smrt politických vězňů, kteří byli popraveni v komunistické vězníci Cejl, Ti, kteří položili své životy vboji za svobodu, zasluhují
skoslovenska, přesto se o nich příliš nemluví. Moderní dějiny jsou bohužel ještě stále droj jem
konfliktů,tí
ta nedor
í, Věříme však, že díky
své místo v dějinách
tomuto projektu může veřejnost lépe poznat a pochopit naši společnou minulost
Popis a přínos | uéh zahrnující také sdunánání žádosti (např. oproti již existujícím projektům, oživení a obohacení
občanů,

veř

dní přesah, atd.)

sh,

p

|, prop

ření

h

spolupráce,

+

E bude
ávatz několika rů'
dých ot 41s
politických vězňů z Cejlu- 2. etapa (bádání v NAČR, přepis a Interpretace pramenů, dohledání vězňů pomocí
pří:
fů,
ký:
kaných dat), 2) Odborná k
(17. 11. 2022 v Brně, téma "Popravení na Cejlu", očekává se účast Jak odborníků, tak široké
veřejnosti včetně studentů.) Po konbání konference bude následovat vernisáž naučné výstavy "Poslední adresa: Cejl" v Alfa pasáži, kterou pro tyto účely vytvoříme (v
minulosti jsme zaznamenali v těchto místech velkou návštěvnost a pozitivní odezvy na naše dřívější výstavy), 3) Pracovní listy pro rozšíření výuky dějepisu s tématem represí a
poprav v době komunistického režimu (ve spolupráci s laboratorní školou Labyrinth, vytvoření pracov. listů a prezentace v dalších školách), 5) Dokončení publikace
"Prezidentovi mrtví". Jsme přesvědčení, že naše činnost Je ve veřejném zájmu- dnes možná více než kdy dříve. Připomínání kifčových odboské naší nedávné historie nám
pomáhá zajistit bezpečnou
budoucnost, stavět hráz proti
a
ň kultivovat
sp
Návštěvnost
předpokládaná v roce 2022
vroce 2021
v roce 2020

udaje

v

(Rozpočet musí být vyrovnaný-- náklady ve stejné výší jako výnosy)
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Předpokládané náklady (částky uvádějte v tis. Kč, zaokrouhleno na celé tisíce - příklad: žádáte 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15) CZN = celkové způsobilé náklady, PD =
požadovaná dotace
Druh nákladu

2022

2022

(kancelářské potřeby, materiál na rekvizity a kostýmy,

Materiál - úč. 501
Energie - úč. 502
Opravy a udržování- úč, 511
Cestovné - úč, 512

energie
a udržování

Služby - úč. 518

telekomunikační

internet

movitých a nemovitých věcí (prostory pro
ostraha
ozvučení

fotodokumentace
„ OSA, odborné

záznamového média
hudebních
lektorné
Osobní náklady- úč. 521
oPČaPP
Drobný dlouhodobý majetek
- úč, 558

40 tis.
dlouhodobý nehmotný majetek (software) (do 60 tis.

Ostatní náklady (+)

vtis.

+specifikujte ostatní

náklady

Předpokládané

„ostatní

(konkrétně druh nákladu)

částka od města Brna
MK

resort státní
JMK
ostatní
ostatní obce
EU

+specifikujte dotace jiný resort státní správy
+specifikujte ostatní výnosy (konkrétně druh výnosů)

[čin

Žadatel čestně

ee“
prohlašuje,

2

S ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

aj

=

že:

a) uvedl úplné a pravdivé údaje v žádosti i jejich přílohách,

Íb) nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti k rozpočtu města Brna, jeho městským částem a organizacím městem a městskými 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,
(1) nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti k dalším poskytovatelům dotacíz veřejných rozpočtů,
le) není v úpadku,
If) není proti němu zahájeno Insolvenční řízení,
lg) nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku,

h) není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Ich) nenív likvidaci,
I) není dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce,
h nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisís předmětem podnikání žadatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
í za spáchámí takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí toto splňovat jak tato právnická osoba, tak i její statutární orgán nebo každý člen statutárního
d
orgánu,
k)

nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Brna,

I) nežádá o finanční příspěvek na propagaci města Brna v rámci téhož projektu Kancelář primátorky města Brna,

Im) nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou a vnitřním trhem,
In) není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18,

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

a) 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.č. 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).
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Žadatel

nevede

[soudní spor se statutárním městern Brnem

(pokud ano, jaký je předmět sporu

.

6. SEZNAM PŘÍLOH ©

Povinné přílohy:
Doklad prokazující existenci žadatele:
1. aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm, žadatel registrovám (spolkový rejstřík. nadační rejstřík atd.) obsahující jméno aktuálního statutárního orgánu;
2
Inebo
platné stanovy žadatele a současně aktuální doklad o oprávnění Jednat Jménem žadatele (zápis z valné hromady, zápls ze schůze členů žadatele - prostá kople), v případě
zastoupení: plná moc nebo pověření - musí být doloženy v originále nbo v ověřené kopii a podepsané oprávněnou osobou); nebo
3. dokument, kterým je žadatel založen nebo zřízen, není-li registrován v
příslušném rejstříku (zřizovací listina příspěvkové organizace) a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např. jmenovací dekret); nebo

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. doklad
o oprávnění k
podnikání,
je-li to
zvláštním předpi.
(výpisz
(živnostenského rejstříku nebo fotokopie živnostenského listu) - pouze u právnických osob a fyzických osob podnikajících

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

[Aktuální doklad o zřízení bankovního účtu žadatele obsahující název banky, číslo účtu a označení majitele účtu (např. prostá kopie smlouvy o zřízení účtu, výpis z účtu, potvrzení
bank
ho ústavu s
uved:
názvu
le účtu a čísla účtu)

Přehled akcí nebo či

ti

žadatele

za roky 2021 a 2020 (s důrazem na prok

Iné

umělecké výsledky v daném oboru)

Podrobnější popis projektu
Nepovinné přílohy:
Prospekty, recenze, publikované kritiky,
á ocenění, doporučení, atd.
se zpracováním osobních údajů ve věci zveřejnění výsledků dotačního řízení - pouze fyzické osoby nepodnikající (v případě, že žadatel souhlas nedodá, nebude možné
E
O: Jdborem 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
Podpis

9.3.2022)
Razítko
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Sdružení Paměť z.s.

Rozpočet a anotace plánovaných akcí

a zajištění provozu Sdružení PAMĚT z.s. v roce 2022
Publikace, konference, vzdělávací projekty, výstavy

I
1.

Seznam politických vězňů - 2. etapa. Doplnění textů k jednotlivým popraveným

o fakta získaná z badatelské

činnosti. Zpracování archiválií, vytvoření prvního

uceleného seznamu politických vězňů vězněných v Brně na Cejlu v letech 19521956. Nafocení vězeňských knih v Národním archivu ČR — Praha, zpracování

seznamu vězňů, identifikace politických vězňů podle trestního zákona, odborná
analýza dat.

Rozpočtová Cena PrACí zm;
2

sere 21T aan Kone 50 000,- Kč
ake KPK otenasesonez
rr. sésouos0zee

Konference Prezidentovi mrtví, dne 17. listopadu 2022 v 10.00 hod. Představení
publikace, odborné referáty, vzpomínka na popravené a období s tím spojené.
Místo konání: Stará radnice v Brně. Očekávaný počet účastníků: 60. Ve 13.00 hod.
položení květin u pomníku tří odbojů před Krajským soudem.
Ve 14.30 hod. zahájení výstavy Poslední adresa: Cejl v Alfa pasáži.
KEE SEEK S EEA R E K 0 40 000,- Kč
eee soe rent eee SRoeere1erre7e
Rozpočtová CENA ..............s4srrorere

3

představí
výstava
Cejl. Panelová
Poslední adresa:
výstavy
Výroba
návštěvníkům osudy jednotlivých politických vězňů, kteří byli popraveni v letech
komunistické diktatury v brněnské věznici.
SEE a E KA K 00 eee een ten tone 45 000,- Kč
onen tn sa0 00 HK Ke HRe SAEor1ro00rre
Rozpočtová CENA .............r.++4++er

4

Pietní akt ve věznici Cejl v den „Vítězství československého pracujícího lidu

(1948)“, tj. 25. února 2022. Připomenutí smutné minulosti, vzpomenutí obětí
komunistického režimu, a to včetně posledního popraveného na Cejlu, Leopolda

Doležala, na třech panelech od jehož smrti letos uplyne 70 let. (následná instalace

panelů na Nové radnici ). V ceně je zahrnuta též fotodokumentace a vznik videoreportáže.

RozpoČtoVá ČENA...s

sxizssuóraonii sss ns ča a064SRAKEHA KOL KKAKKTAK KA EAV ONA SOVEKE E V0r 0000 15 000,- Kč

(Pozn.: Bude financováno z daru.)

5

Výročí popravy Jana Buly, dne 21. května 2022. Beseda, výstava, promítání
dokumentů. Místo konání: Farnost Lukov.
ROZpoČtová CENA. zs crérs5ss700 00000007 070875 AV AKXEK EKOS KEPEKOK ASV SK LOK OA e0eme Pen etene 00 25 000,- Kč
Sdružení Paměť z.s.

Registrované dne 13.5.2008 pod č.j. VS/1-1/71591/08-2

Národního odboje 95, 664 41 Troubsko, IČ: 22 73 63 52
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Výstaviště 1, 603 00 Brno, číslo účtu 222974644/0300
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6

Sdružení Paměť z.s.
(Pozn.: Bude financováno z daru.)

Dokončení exhumace uren na Ústředním hřbitově v Brně a identifikace
nalezených ostatků. Vyjmutí uren, odborný průzkum, identifikace pomocí čísel,
zaznamenaných v hřbitovních knihách v archivu, bádání, ultrazvukové čištění
štítků.

ee eee ener 06 95 000,- Kč
H0otonadaai
aaa 66 r 595466
Rozpočtová CENA .............<soesrreruor1o7rr0s0nr00010
(Pozn.: Bude financováno z daru.)

7

Blahořečení kněží. Natočení video-reportáže o zabitých kněžích Janu Bulovi

Václavu Drbolovi a Františku Pařilovi.

AKA STANOV AKA AKE be 40 000,- Kč
Kš E EKO AVÁVHRA KSK eoorái
s čá rererer
ROZDOČLOVÁ CENA zm=rem=
(Pozn.: Bude financováno z daru.)

8

Vznik publikace o zabitých na hranici, I. etapa: Publikace bude krom příběhů

lidí, kteří zemřeli při pokusu o překonání železné opony (tj. stěny smrti) v úseku
jižní Moravy od Slovenských hranic po Slavonice, obsahovat mapy, fotografie a
další přílohy. Současně vznikne i elektronické verze. (Z dotace JMK.)

EAN RESREKEE SPEKELAVEFKER Poeta ta eee ne nn ena 50 000,- Kč
ROZPOČLOVÁ CÓÍNÁ, omzaserase (6000808 604005000 SKRZ
(Pozn.: Bude financováno z individuální dotace JMK.)

9

Dokončení publikace Prezidentovi mrtví (pracovní název) o popravených na
Cejlu (texty, fotografie, odborná korektura, úpravy). Základní činnost Sdružení

PAMĚŤ z.s. je příprava a prezentace projektů mapující příběhy druhé poloviny 20.

století, které výrazně zasáhly do života české společnosti. Příběhy vězňů a
popravených z brněnské věznice budou zpracovány knižně i v rámci samostatné

výstavy, která bude na 15 panelech + grafické návrhy.

E 36 000,APE rene moeenemnmne
HFWYMKEKIVEV
KAS PHNAESTEMEH
ROZPOČTOVÁ ČEÍNÁ jmumreum0sm 60000900 A068G06055AK
Kč
10 Pracovní listy k rozšíření výuky dějepisu s tématem represí a poprav v době
komunistického režimu (popravení na Cejlu). Vytvoření pracovních listů,
prezentace, spolupráce s laboratorní školou Labyrinth Brno.
Rozpočtová

Kč

ČÁTMA

„somsuois iai 0K0 60V

KSKEVKKKTKRAE RANK KAKKKAVO Renee

30

000,-

11 Pietní akt a mezinárodní konference v Mikulově, 17. 11. 2022. Tradiční akce,

která bude zahájena na Stezce svobodu u Památníku obětem železné opony, který
připomíná 53 zabitých na jihu Moravy. Z důvodu velké mezinárodní účasti bude
zajištěno tlumočení a překlad. Průběh setkání bude zaznamenán fotograficky a na

videozáznamu, který bude posléze k dostání na internetových platformách.
Dotace bude mimo jiné sloužit ke zpracování materiálu a k vytvoření reportáže.
Sdružení Paměť z.s.
Registrované dne 13.5.2008 pod č.j. VS/1-1/71591/06-2
Národního odboje 95, 664 41 Troubsko, IČ: 22 73 63 52

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Výstaviště 1, 603 00 Brno, číslo účtu 222974644/0300
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Člen „Platformy evropské
paměti

a sv ždomí“

Sdružení Paměť z.s.

KK 108 000,- Kč
RKK P rer
rer4err
1ertesee 4 KEE GE EEG
9010 +rr++es
Rozpočtová CENA ...........sxr
(Pozn.: Bude financováno z individuální dotace JMK.)

II Zajištění provozu Sdružení PAMĚŤ z.s.
a)

Kancelář - nájem 1+1 28 m“ + služby, včetně vybavení nábytkem
10.000,- Kč x 12 měsíců = 120.000,- Kč

b)

Provozní pracovníci - asistent, účetní evidence a další zajištění provozu
kanceláře = 80.000,- Kč

Rozpočtová CENA ...........s.e+4s sere orere rene see ene arsen tee eee SEE ESR SEEK ER GE

Pt

200 000,- Kč

nen ieeeeeeee een 734 000,- Kč
eee oreeee eeneeeoeeeee
Celkové náklady..................+.-++-e++---ereer9reeee60ee
0000000000000 nn eesneenee 401 000,- Kč
z toho individuální dotace města Brna...............<<..<.+++rrrrrrrrrrr

EE PEK R R K
re ee een een on ee te eeeeerereoe0
Individuální dotace JMK.................«».r++rerr

158 000,- Kč

DATY ......o.eee ee ee eee eee onen e onen Ke RE tee KE PAA EE EE EE KE KEE REK EEE RE RER ER E K R E

175 000,- Kč

Miroslav Kasáček

předseda kolegia Sdružení PAMĚŤ z.s.
IČO: 22736352

Národního odboje 95
Troubsko 664 41

Sdružení Paměť z.s.
Registrované dne 13.5.2008 podč.j. VS/1-1/71591/08-2
Národního odboje 95, 664 41 Troubsko, IČ: 22736352
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Výstaviště 1, 603 00 Brno, číslo účtu 222974644/0300
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Rozpočtové opatření
Příjmy - zvýšení
ORJ
§
7300
3312
7300
3319
Běžné výdaje - zvýšení
ORJ
§
7300
7300
7300
5100

3319
3319
3311
3419

pol.

ÚZ

ORG

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

2212
2212
pol.
5222
5901
5222
5169

Věcná náplň

ÚZ

ORG
7730
7730
7730
6391

Věcná náplň
Neinvestiční transfery spolkům
Nespecifikované rezervy
Neinvestiční transfery spolkům
Nákup ostatních služeb
ve j.n.: Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu

v tis. Kč
Upr. rozpočet
k 19.5.2022

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

0
0

3
2

3
2

Upr. rozpočet
k 19.5.2022
6 563
2 600
1 911
2 706
996

Úprava
rozpočtu + 401
-100
-95
-201
-201

Rozpočet
po změně
6 964
2 500
1 816
2 505
795
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Smlouva č.: …..
Smlouva
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2022
(dále jen „smlouva“)
Poskytovatel:

Příjemce:

I. Smluvní strany
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou
Podpisem smlouvy byla Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/…
konaném dne ... 2022 pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury
Magistrátu města Brna (dále ve smlouvě jen „OK MMB“)
Kontakt: OK MMB, tel.: 542 172 075, email: ok@brno.cz
(dále ve smlouvě jen „poskytovatel“)
"Sdružení PAMĚŤ z.s."
Sídlo: Troubsko, Nár. odboje 95/417
IČO: 227 36 352
Registrace: spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl L,
vložka 13228
Zastoupený: Miroslavem Kasáčkem, předsedou kolegia
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s,
Číslo účtu: 222974644/0300
(dále ve smlouvě jen „příjemce“)

Smluvní strany vědomy si nezastupitelnosti a jedinečnosti kultury pro rozvoj lidské společnosti
a vedeny cílem podílet se dle svých možností a schopností na podpoře a rozvoji kulturní a umělecké
činnosti ve městě Brně uzavírají v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.
II. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při poskytnutí
neinvestiční finanční podpory formou dotace (dále jen „dotace“) z rozpočtu poskytovatele
na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu Poslední adresa: Cejl (dále jen „projekt“)
po dobu trvání této smlouvy, a to na základě žádosti evidované pod č. j. MMB/163585/2022.
2. 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.
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
4. Dotace je poskytována jako podpora de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis, v platném znění.
5. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtů jiných územních samosprávných celků,
státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí
těchto podpor nevylučují.
6. V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a tyto výhody budou naplňovat
znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými předpisy v oblasti
veřejné podpory.
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7. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 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
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 401 000 Kč (slovy: čtyři sta
jedna tisíc korun českých) na úhradu způsobilých neinvestičních nákladů příjemce přímo
souvisejících s realizací projektu uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy v roce 2022, a to na:
a) Cestovné
b) Pronájem movitých a nemovitých věcí
c) Propagace, fotodokumentace
d) Instalace výstav
e) Dohody o PČ a PP
f) Ostatní náklady (internet – domény; pojištění památníku; kopírování dokumentace;
aktualizace www stránek a Facebooku; spotřební materiál - PVC obaly, obálky, kancelářský
papír; poštovné)
2. Dotace bude poskytnuta v jedné splátce nejpozději do třiceti dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
3. Pokud dojde k poklesu celkových způsobilých nákladů projektu v takové výši, že poskytnutá
dotace bude převyšovat 100 % celkových způsobilých nákladů projektu v daném období čerpání,
je příjemce povinen poměrnou část dotace vrátit na účet poskytovatele v termínu pro předložení
vyúčtování čerpání dotace dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy. Účet je uveden v čl. IV. odst. 4. této
smlouvy.
4. Dotaci lze použít pouze na způsobilé náklady, které splňují všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období čerpání dotace, tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,
b) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle čl. II. odst. 1 této smlouvy a s ostatními
podmínkami této smlouvy,
c) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.
5. Dotaci nelze použít na úhradu nezpůsobilých nákladů projektu. Nezpůsobilými náklady projektu
se rozumí veškeré další náklady projektu s výjimkou způsobilých nákladů uvedených v čl. III. odst.
4 této smlouvy.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Příjemce se zavazuje, že:
a) nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu,
b) bude realizovat projekt na vlastní účet a vlastní zodpovědnost, nepřevede poskytnutou dotaci
na jiný právní subjekt,
c) naplní účelové určení projektu.

2. Příjemce se dále zavazuje:
a) realizovat projekt za podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy, zejm. pak
postupovat při realizaci projektu a čerpání dotace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /splní-li příjemce definici
zadavatele podle ust. § 4 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, je dále povinen postupovat
při výběru dodavatele podle tohoto zákona,
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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, 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.
3.

Příjemce je povinen nejpozději do 15. 1. 2023 splnit následující:
Předložit poskytovateli vyúčtování čerpání dotace nebo toto vyúčtování v této lhůtě předat
k poštovní přepravě. Vyúčtování bude obsahovat:
a) závěrečnou zprávu – zhodnocení činnosti obsahující stručný popis realizované činnosti,
celkové vyhodnocení splnění účelu, přínos pro statutární město Brno; doporučená
struktura závěrečné zprávy je zveřejněna na https://dotace.brno.cz/informace/;
b) vyplněný formulář „Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti kultury – projektu“, který bude
uveřejněn na webových stránkách poskytovatele https://dotace.brno.cz/informace/ ;
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 dotace poskytovatele
uvedením nápisu: „Hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna, č. dot. smlouvy …… v
částce ………… Kč“);
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 sledováním čerpání dotace v rámci střediska;
f) 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;
g) v případě 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).
4. Nejpozději do 15. 1. 2023 je příjemce povinen vrátit případnou nepoužitou část prostředků
dotace na účet (a současně písemně informovat OK MMB o provedení „vratky“):
A) 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,
B) č. 111 350 222/0800, var. symbol: 64022229, pokud vrácení dotace či její části se uskuteční
v termínu od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023,
C) 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

5.

Případné informace v oblasti vyúčtování poskytnou pracovníci OK MMB:
Ing. Lenka Gregrová, email:
,tel.:
Ing. Jana Seberová, email:
tel.:
Bc. Lukáš Juříček, email:
tel.:
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6.

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).
V. Další povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje uvádět na všech tištěných i elektronických materiálech souvisejících
s realizací projektu (tj. propagační materiály všeho druhu, webové stránky):
a) že se projekt 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/.
2. Příjemce se zavazuje na akcích, které se konají v rámci projektu, na kterou je poskytnuta dotace,
zajistit pro návštěvníky nekuřácké prostředí.
3. Příjemce je povinen předat poskytovateli vzory materiálů uvedených v odstavci 1 tohoto článku k
provedení kontroly. Příjemce bude předávat poskytovateli vzory materiálů průběžně, nejpozději
však současně s předložením 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.
4. Příjemce se zavazuje prezentovat akce konané v souvislosti s realizací projektu, na který je
poskytnuta dotace, pouze na výlepových plochách k tomu určených. Informace o možnosti
prezentace příjemce najde na webových stránkách města Brna v části: Odbor kultury, Pořádání
a prezentace kulturních akcí. Poskytovatel doporučuje příjemci využít bezplatnou prezentaci na
turisticko - informačním portálu GO TO BRNO.
5. Příjemce je povinen předat poskytovateli prostřednictvím OK MMB na všechny akce, které se
v souvislosti s realizací projektu konají v Brně, v přiměřeném předstihu pozvánku buď
elektronicky (na adresu: ok@brno.cz a současně
) nebo 2 kusy
tištěných pozvánek (dle aktuální dohody s OK MMB).
6. Příjemce se zavazuje poskytnout poskytovateli na jeho žádost dle aktuální dohody až 15 ks
čestných vstupenek na akce, které se konají v rámci projektu, na který je poskytnuta dotace.
7. Příjemce se zavazuje nepoužívat při realizaci projektu plastové nádobí k jednorázovému použití.
Tato povinnost se vztahuje i na třetí subjekty, které působí na projektu a podávají jídlo a nápoje
účastníkům.
8. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit pozici
poskytovatele jako věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je povinen oznámit
poskytovateli do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo
mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, přeměnu nebo zrušení právnické osoby
s likvidací, zahájení insolvenčního řízení, změnu statutárního orgánu příjemce atd.
9. Příjemce se zavazuje v případě změny projektu 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 v projektu je oprávněn posoudit a určit OK
MMB. O souhlas se změnou činnosti si může příjemce požádat nejpozději do 1. 11. 2022.
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10. Písemný souhlas se změnou projektu uděluje:
a) OK MMB – v případě souhlasu s méně závažnou změnou projektu. Za méně závažnou změnu
projektu se považuje taková změna, která nemá zásadní dopad na účel poskytnuté dotace
(např. změna názvu projektu bez změny obsahu projektu, změna čísla bankovního účtu,
formální změna projektu či smlouvy, změna místa či termínu konání akce či akcí v daném
období čerpání dotace, snížení skutečných celkových uznatelných nákladů projektu o více než
10 % a max. 30 % oproti nákladům předpokládaným, změna položek, na které lze čerpat
dotaci, při současném dodržení obsahu projektu, realizace formou streamování či uvedením
online, krácení dramaturgického plánu do 30% oproti skutečnostem uvedeným v žádosti a
jeho aktualizace);
b) Zastupitelstvo města Brna – v případě souhlasu se závažnou změnou projektu. Za závažnou
změnu projektu se považuje taková změna, která má zásadní dopad na účel poskytnuté
dotace (např. změna názvu projektu způsobená změnou obsahu projektu, snížení celkových
způsobilých nákladů projektu o více než 30 % oproti nákladům předpokládaným, krácení
dramaturgického plánu nad 30% oproti skutečnostem uvedeným v žádosti a jeho aktualizace,
převod realizace projektu do roku následujícího) a na termíny stanovené pro čerpání
a vyúčtování dotace.
Při změnách v rozpočtu projektu se příjemci doporučuje využít k tomu určený formulář dostupný
na stránkách dotace.brno.cz.
11. Příjemce podpisem této smlouvy prohlašuje, že není podnikem, vůči němuž byl v návaznosti
na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním
trhem, vystaven inkasní příkaz.
12. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli do 10 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti,
které mají nebo mohou mít vliv na posouzení veřejné podpory u příjemce ve vztahu k této
smlouvě, zejména je povinen oznámit obdržení podpory de minimis, která má nebo může mít vliv
na překročení limitů stanovených příslušnou legislativou.

VI. Kontrola
1. 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 OK MMB, případně jiný
orgán určený poskytovatelem.
2. Poskytovatel je oprávněn v případě podezření na porušení rozpočtové kázně zjištěné průběžnou
veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace.
3. 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) dokumentaci o zadávání veřejné zakázky, je-li zadávána,
e) závěrečnou zprávu.
VII. Sankční ustanovení
1. 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 č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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2. 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 individuální dotace.
3. Poskytovatel (OK MMB) 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
lhůtě, nebo nepředložil konečné vyúčtování v termínu stanoveném touto smlouvou. V rozsahu,
v jakém příjemce provede opatření k nápravě platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
4. Za porušení méně závažné povinnosti stanovené v čl. V. této smlouvy, u které není možno
provést nápravu v dodatečně stanovené náhradní lhůtě, nebo u které příjemce neprovede
nápravu ani v stanovené náhradní lhůtě, bude příjemci v souladu s ustanovením zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
stanoven odvod ve výši 0,5 % z poskytnuté dotace. Za předložení vyúčtování čerpání dotace po
stanoveném termínu:
- do 5 kalendářních dnů ……………………….0,5% z poskytnuté dotace
- od 6 do 30 kalendářních dnů ………………..0,75 % z poskytnuté dotace.
Za porušení méně závažné povinnosti se nepovažuje porušení ustanovení čl. V. odst. 10 písm. b)
této smlouvy.
5. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně
sčítají.
6. Poskytovatel (OK MMB) písemně vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části v jím stanovené
lhůtě max. 30 kalendářních dnů, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce porušil povinnost
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky
poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze
vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce vrátil dotaci nebo její část,
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Změnit či doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze na základě vzájemné dohody formou
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a předáním
či doručením této smlouvy oběma smluvním stranám, účinnosti pak dnem uveřejnění smlouvy
v registru 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 smlouvu zasílá k uveřejnění poskytovatel.
3. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouvy 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. Závazek založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo
výpovědí.
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6. Každá ze smluvních stran je oprávněna závazek z této smlouvy 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.
7. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Poskytovatel
obdrží tři vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.
Doložka:
Poskytnutí dotace a podmínky této smlouvy byly schváleny na zasedání Zastupitelstva města
Brna Z8/… konaném dne .... 2022.
V Brně dne

V Brně dne

…………………………..
za poskytovatele
Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí OK MMB

……………………………………
za příjemce
Miroslav Kasáček, předseda kolegia
"Sdružení PAMĚŤ z.s."
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