Odbor dopravy a majetku Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2018/0032753/STAV
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje: Mgr. Veronika Staňková, tel. 542 526 107
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 21.02.2018

Program pro poskytování dotací
FREE WC
kolová výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Brna, městské části Brno-střed v roce 2018
1) Vyhlašovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed


Název dotačního programu: FREE WC 2018

2) Cíl programu: vytvoření sítě zdarma přístupných toalet a hygienického zázemí pro občany a
návštěvníky městské části Brno-střed
3) Popis účelu a důvod jeho podpory: Účelem poskytnutí podpory je rozšíření stávající sítě
veřejných toalet provozovaných městskou částí, městem Brnem či jeho organizacemi o další
veřejně přístupné toalety v restauračních zařízeních (dále jen „provozovna“). Tato místa budou
viditelně označena u vchodu do provozovny nálepkou „FREE WC“ a využití toalety nebude
zpoplatněno či vázáno na nějaké jiné protiplnění ze strany uživatele toalety. Dotace bude
poskytována jako jednorázová paušální kompenzace případných zvýšených nákladů
provozovatele restauračního zařízení zařazeného do sítě „FREE WC“.
4) Celkový objem předpokládaných finančních prostředků: 460 000 Kč
5) Časový harmonogram (termíny podání žádostí):
Kolo

Termín akce žadatele

1.

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Lhůta pro podání žádostí

23. 3. 2018 – 6. 4. 2018

Předpokládaný
celkový objem
finančních
prostředků

Seznámení
žadatelů s
výsledkem
rozhodnutí do

460 000,- Kč

30. 4. 2018

6) Oprávnění žadatelé:
- právnické osoby
- fyzické osoby podnikající
7) Formální podmínky přijatelnosti žádosti:
a) Žadatel musí prokázat, že přidělené prostředky budou vynaloženy ve prospěch rozvoje
městské části Brno-střed, tzn. provozovna přihlašovaná do programu se nachází na území
MČ Brno-střed. Sídlo/místo podnikání žadatele však nemusí být v této městské části.
b) Na jednu provozovnu je možné podat pouze jednu žádost o dotaci.
c) Souběh podpory z Dotačního programu městské části Brno-střed s dotacemi z dotačních
titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů se nevylučuje.
8) Způsobilé a nezpůsobilé výdaje:
V souladu s ustanovením §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů jsou způsobilé výdaje stanoveny paušální částkou. Tato částka pokrývá část nákladů
příjemce dotace přímo souvisejících s účelem programu a jejich výše nemusí být prokazována.
9) Základní a hodnotící kritéria pro posuzování projektů:
Základní kritéria:
a) řádně a včas podaná žádost včetně příloh,
b) všechny přílohy žádosti musí splňovat formální náležitosti této výzvy, popř. opraveny ve
stanoveném termínu,
c) žádost musí být podepsána přímo žadatelem, resp. statutárním zástupcem, popř. k tomu
zmocněnou osobou (plná moc musí být doložena),
d) soulad žádosti s vyhlášenou výzvou,
e) projekt bude realizován na území městské části Brno-střed,
f) soulad žádosti s obecně platnými právními předpisy.
Hodnotící kritéria:
a) umístění provozovny,
b) vzhled/stav provozovny a toalet
c) bezbariérovost
Vedlejší hodnotící kritéria:
a) otevírací doba provozovny
b) vzdálenost od jiných podpořených provozoven (hustota sítě FREE WC)
c) počet podpořených prodejen jednoho žadatele
10) Výše příspěvku:
Výše příspěvku činí 10 000,- Kč. Finanční prostředky určené touto výzvou budou mezi žadatele,
jejichž žádost bude schválena, rozděleny stejnou částkou.

11) Podmínky podání žádostí:
Žadatelé o podporu musí předložit vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Brna, městské části Brno-střed na předepsaném formuláři.
Seznam povinných příloh žádosti:
 výpis z obchodního či živnostenského rejstříku prokazující oprávnění k provozování
předmětu podnikání: hostinská činnost (postačí výpis z internetových stránek or. justice.cz
nebo rzp.cz)
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 fotodokumentace vstupu do provozovny, toalet a zázemí (umyvadlo, přebalovací pult aj.)
Formulář žádosti je součástí této výzvy a také je k vyzvednutí na adrese: ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2, Brno, Oddělení obchodu ODM ÚMČ BS (kancelář č. 11), rovněž je umístěn na
internetové adrese: http://www.brno-stred.cz/dotace-a-zastity.
Žádosti se přijímají osobně prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2,
Brno nebo poštou v termínu uvedeném v bodě 5 této výzvy (rozhodující je datum poštovního
razítka). Žádosti budou adresovány na: Odbor ekonomický.
12) Odpovědnost za realizaci podpory:
Administrátor: Odbor ekonomický
Garant: Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku, Mgr. Veronika Staňková
Kontrola vyúčtování dotace: Oddělení vnitřního auditu a kontroly
Průběžné informace dle zaměření dotazu budou poskytovat výše uvedené odbory.
13) Posouzení žádostí:
Přijaté žádosti se v jednom kole výzvy hodnotí průběžně administrátorem a zpravidla najednou
komisí dopravy a služeb RMČ Brno-střed. Komise následně žádosti a jejich výši
doporučí/nedoporučí RMČ Brno-střed. RMČ BS rozhodne o schválení/neschválení jednotlivých
žádostí. RMČ BS si vyhrazuje právo revokovat své nesouhlasné rozhodnutí kupř. v případě, že jiný
již odsouhlasený žadatel odmítne uzavřít veřejnoprávní smlouvou, veřejnoprávní smlouva je
ukončena nebo svou žádost vezme zpět.
S výsledkem tohoto procesu budou žadatelé seznámeni bez zbytečného odkladu administrátorem.
Žádost, která bude doručena po termínu nebo nebude v souladu s vyhlášenou výzvou, bude
administrátorem z hodnocení vyřazena, bez dalšího hodnocení. Při chybějících náležitostech
v žádosti bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků, pokud tak neučiní ve stanoveném
termínu, bude žádost vyloučena z programu.
Předložené žádosti o poskytnutí příspěvku se zakládají u vyhlašovatele, žadatelům se nevracejí.
Podpora z Dotačního programu městské části Brno-střed nepředstavuje nárokový příspěvek
(mj. za podání žádosti a účast v posouzení žádost se neposkytuje žadateli žádná náhrada) a
nejde ani o správní řízení.
14) Platební podmínky a vyúčtování dotace:
Finanční příspěvek bude poskytnut na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed, v níž budou stanoveny mj. podmínky
čerpání finančních prostředků, způsob a termín odevzdání závěrečné zprávy (způsob vyúčtování paušální částkou poskytnutých nákladů, jejichž výše nemusí být prokazována dle § 10a zákona č.
250/2000 Sb.) celé akce, sankce za nedodržení podmínek projektu a za neoprávněné využití
finančních prostředků.
Závěrečnou zprávu je žadatel povinen dodat do 20. 1. 2019 na adresu ÚMČ Brno-střed, Oddělení
vnitřního auditu a kontroly.
Dotační program o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-střed byl schválen dne
12. 02. 2018 na 176. RMČ, usnesení č. RMČ/2018/176/21.
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Příloha 1: Žádost

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ BS na základě vyhlášeného
dotačního programu pro rok 2018
Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)
Název dotačního programu (účel)

FREE WC 2018

Číslo kola výzvy

1.

Název projektu

FREE WC …………………….
(doplnit název provozovny)

Žadatel – úplný název a bydliště/sídlo
Požadovaná výše podpory

10. 000,- Kč
Účelem poskytnutí podpory je
rozšíření stávající nedostatečné sítě
veřejných toalet provozovaných
městskou částí Brno-střed, městem
Brnem a jeho organizacemi o další
přístupné toalety v restauračních
zařízeních (dále jen „provozovna“).
Tato místa budou viditelně označena u
vchodu nálepkou „FREE WC“ a
využití toalety nebude zpoplatněno.
Dotace bude poskytována jako
kompenzace zvýšených nákladů
provozovatele restauračního zařízení
zařazeného do sítě „FREE WC“.
Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Odůvodnění žádosti

Termín projektu
1. Údaje o žadateli:


Úplný název žadatele/Jméno a příjmení:____________________________________________



Právní forma, IČO/Datum narození:_______________________________________________



Adresa, tel.: ______________________________________________________________
email: _______________________________________________________________________



Statutární zástupce:____________________________________________________________



Kontaktní osoba:______________________________________________________________



Bankovní spojení: ____________________________________________________________
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2. Identifikace provozovny dle údajů v Živnostenském rejstříku:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Stručná charakteristika provozovny vč. otevírací doby:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Technické zabezpečení projektu (počet toalet, umyvadel, příp. další vybavení, frekvence
úklidu, bezbariérovost přístupu k toaletám od vchodu do provozovny aj.):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Čestné prohlášení žadatele
Žadatel prohlašuje, že nemá žádné neuhrazené splatné závazky (neuhrazené nájemné, vyměřené
poplatky, pokuty, plnění ze smluv apod.) vůči statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed,
jiným městským částem města Brna, ani subjektům jimi zřízených.
Žadatel si je vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení.
6. Seznam povinných příloh žádosti (dle schváleného dotačního programu):
 výpis z obchodního či živnostenského rejstříku prokazující oprávnění k provozování předmětu
podnikání: hostinská činnost (kupř. z internetových stránek or.justice.cz nebo rzp.cz)
 fotodokumentace vstupu do provozovny, toalet a zázemí (umyvadlo, přebalovací pult aj.)
___________________________________________________________________________
Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se řádně seznámil s pravidly
Programu pro poskytování dotací FREE WC 2018 a rozumím jim.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů v platném znění,
a s vědomím svých práv dle výše uvedeného zákona uděluji tímto statutárnímu městu Brnu, městské části
Brno-střed na dobu neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování osobních údajů
v souvislosti s řešením žádosti o poskytnutí dotace a souhlasím s prezentací předmětu dotace a činností jí
podpořené v rámci aktivit MČ Brno-střed (např. reference na webových stránkách, Zpravodaji MČ Brnostřed, v tiskových zprávách, vytvoření mapy/aplikací se sítí FREE WC, a to včetně interiérů provozovny).

………………………..
……………………….……………..
Datum vyhotovení žádosti
Razítko a podpis statutárního zástupce
_____________________________________________________________________________
Poznámka pro žadatele:
Před podáním projektu si, prosím, ověřte, zda je formulář žádosti kompletně vyplněn, jsou přiloženy veškeré povinné
přílohy a projekt splňuje kritéria i podmínky dle výzvy k předkládání projektů v rámci vybraného dotačního programu.
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Příloha 2: Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. …/20..
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
statutárního města Brna, městské části Brno-střed
Smluvní strany:
1.
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 601 69
IČ: 44 99 27 85
Bankovní spojení: ………..
zastoupeno Martinem Landou, starostou
(dále jen „poskytovatel“) a
2.
Jméno/název organizace……
se sídlem v ……………..
IČ: ………….
Bankovní spojení: ………….
Zastoupená paní/panem ………
(dále jen „příjemce“)
uzavírají podle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a dále dle §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
statutárního města Brna, městské části Brno-střed
Článek I.
Účel dotace
1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
statutárního města Brna, městské části Brno-střed ve formě dotace (dále jen „dotace“)
na financování činnosti příjemce, Zpřístupnění toalet v restauračním zařízení, tzv. FREE WC
nejméně do konce roku 2018 (dále jen „Akce“) na základě žádosti evidované pod
č.j……………., doručené MČ Brno-střed dne …………

2.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude Akci realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy a s pravidly Programu pro
poskytování dotací FREE WC 2018.

3.

Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů“).
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4.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) veřejnou finanční podporou a vztahují
se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5.

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,
státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí
těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Výše dotace

1. Příjemci je poskytována dotace ve výši: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na
realizaci Akce uvedené v čl. I., a to jako částka jednorázová a paušální.
2. Příjemce je oprávněn tuto dotaci čerpat v období od ……….. 2018 do 31. 12. 2018.
Článek III.
Způsob úhrady dotace
1.

Dotace bude poskytnuta jednorázově po uzavření této smlouvy na bankovní účet Příjemce.
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1.

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Akce nejpozději do 31. prosince 2018. Čerpáním
dotace se rozumí úhrada nákladů vzniklých při realizaci Akce převodem finančních prostředků
v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch dodavatele zboží (dodávek), služeb nebo
stavebních prací. Příjemce je povinen začít realizovat Akci nejpozději do 5 dnů od podpisů této
smlouvy. Příjemce je povinen zajistit po celou dobu trvání Akce na daných toaletách či jiných
v rámci Akce poskytnutých zařízení (přebalovací místnost atp.) setrvalý pořádek a čistotu, a
pokud z podmínek poskytnutí dotace vyplynulo, že přístup k toaletám je bezbariérový, pak
udržovat po celou dobu Akce tento přístup bezbariérový.

2.

Příjemce je oprávněn provádět změny Akce jen s předchozím písemným souhlasem
poskytovatele. Za podstatné změny Akce se považuje podstatná změna v obsahu Akce zejména odchýlení se od popsané činnosti, opakované nedodržení otevírací doby provozovny,
dlouhodobé významné omezení provozní doby oproti údajům uvedeným v žádosti aj. Ostatní
porušení (kupř. špatné vyvěšení samolepky) je považováno za porušení méně závažné
podmínky podle § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, za které se uloží odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši 1.000,- Kč/porušení, max. souhrnně celkově do výše dotace.

3.

Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem, šetrně s ohledem na
životní prostředí a výhradně k účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy a hospodařit s ní
v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

4.

Dotace je poskytována na náklady Akce, které vznikly v souvislosti s konáním akce. Příjemce
je povinen předložit poskytovateli do 20. 1. 2019 závěrečnou zprávu o čerpání dotace.
Nejpozději k tomuto termínu je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele
případnou nepoužitou část dotace, a to na číslo účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této
smlouvy.

5.

Závěrečná zpráva bude obsahovat minimálně celkové vyhodnocení splnění účelu Akce a
zkušenosti se zapojením do programu, popř. návrhy na vylepšení.
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6.

Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků
dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce
povinen oznámit poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají
nebo mohou mít za následek zánik, transformaci, sloučení příjemce, změnu statutárního
zástupce apod.

7.

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, IČ, adresy sídla, názvu Akce a výše poskytnuté
dotace.

8.

Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci Akce bude uvádět městskou část Brno-střed
jako poskytovatele části finančních prostředků. Při použití loga nebo znaku městské části Brnostřed je povinen dodržet zásady pro jejich použití, a to způsobem popsaným v čl. VII. této
smlouvy.

9.

Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci Akce, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého
jména poskytovatele a Akci bude realizovat v souladu s právními předpisy.

10. Příjemce se zavazuje prezentovat Akci výlučně legálně na plochách využitelných pro instalaci
reklamy a reklamních zařízení na základě řádně uzavřeného smluvního vztahu s vlastníkem či
provozovatelem těchto ploch, nikoli formou tzv. „černého výlepu“.
11. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení Akce archivovat (a k výzvě poskytovatele
či jiné oprávněné osoby předložit ke kontrole) tuto smlouvu a závěrečnou zprávu.
12. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, stanovují se následující povinnosti příjemce v případě
přeměny, insolvence nebo zrušení právnické osoby s likvidací:
příjemce je povinen každou takovou skutečnost neprodleně (je-li to možné s dostatečným
předstihem) oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění
účelu smlouvy a rozhodnout o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části.
Pokud poskytovatel rozhodne o povinnosti příjemce vrátit doposud vyplacenou veřejnou
finanční podporu nebo její část, příjemce tak učiní způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou
poskytovatele. Zároveň je příjemce povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či
likvidátorovi příjemce, že tento přijal veřejnou finanční podporu z rozpočtu poskytovatele
a váže ho povinnost vyplacenou veřejnou finanční podporu vrátit zpět do rozpočtu
poskytovatele.
Článek V.
Kontrola
1.

Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem
kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

2.

Příjemce je povinen poskytnout řádnou a bezodkladnou součinnost při výkonu kontrolní
činnosti dle odst. 1 tohoto článku.

3.

Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečné
zprávy odpovídá žadatel příjemce a osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto
skutečnost ve zprávě písemně potvrdí.
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Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
1.

V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou dotaci,
případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše
částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité
počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.
Za neoprávněné použití dotace se považuje zejména:
a. provedení změny v Akci, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez
takového souhlasu,
b. použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto
smlouvou,
c. nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou,

2. V případě, že příjemce do 20. ledna následujícího kalendářního roku nepředloží závěrečnou
zprávu, poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k jejímu doplnění v náhradním termínu
14 dnů.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskytovatel vypoví smlouvu podle čl. VIII. odst. 1
této smlouvy, že příjemce poskytnutou dotaci vrátí poskytovateli do 30 dnů po uplynutí
výpovědní lhůty. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeré finanční
prostředky poskytnuté do doby výpovědi smlouvy za zadržené ve smyslu zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy příjemce je povinen vrátit poskytnuté
finanční prostředky a zaplatit penále ve výši 1 promile denně ze zadržených prostředků za každý
den uplynulý ode dne, kdy měly být nejpozději připsány na účet poskytovatele, do dne jejich
připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků.
4. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy (nevztahuje
se na čl. IV. odst. 4) nebo z pravidel pro poskytování dotací a toto porušení není závažným
porušením rozpočtové kázně, jak jej stanoví odst. 1 tohoto článku, může poskytovatel uložit
odvod za porušení rozpočtové kázně ve smyslu §10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve výši až 10 procent z částky uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy, a to za
každé jednotlivé tzv. méně závažné porušení povinnosti. Příjemce je povinen uhradit
poskytovateli tento odvod na základě písemné výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou.
Ve výzvě poskytovatel rovněž označí povinnost, která byla porušena.
5. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí;
pokud mu je dopředu nesdělí, pak na číslo účtu, z něhož byla dotace poskytnuta a které je
uvedeno v záhlaví této smlouvy.
Článek VII.
Užití znaku městské části
1.

Příjemce je na základě poskytnuté dotace povinen při jakékoli prezentaci Akce uvádět
městskou část Brno-střed jako poskytovatele části finančních prostředků, a to prostřednictvím
znaku městské části Brno-střed v podobě, která je přílohou této smlouvy, a to způsobem
chránícím dobré jméno poskytovatele.
Znak městské části Brno-střed může být příjemcem užit ve formě:
zobrazení znaku na tištěných materiálech,
hmotné zobrazení znaku v podobě banneru,
nehmotné grafické zobrazení znaku v elektronické podobě.
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2.

Příjemce se zavazuje k viditelnému vyvěšení samolepky s logem Akce, kterou mu bezplatně
předá poskytovatel při podpisu smlouvy, a tuto udržovat v dobrém stavu po celou dobu trvání
Akce.

3.

Je-li akce či aktivita příjemce, která je poskytovatelem finančně podporována, prezentována
prostřednictvím internetové prezentace, pak poskytovatel požaduje zveřejnění znaku
prostřednictvím banneru. Poskytovatel poskytne příjemci banner v elektronické podobě
na vyžádání.

4.

K užití znaku městské části dává Rada městské části Brno-střed schválením této smlouvy svůj
souhlas.

5.

Pokud příjemce nesplní povinnosti, definované v odst. 1. tohoto článku, je poskytovatel
oprávněn požadovat navrácení dotace v plné výši nebo její poměrné části.

6.

Porušení povinností výše uvedených je závažným porušením smlouvy a je důvodem pro
výpověď smlouvy ze strany poskytovatele dle článku VIII. odst. 2. této smlouvy.
Článek VIII.
Ukončení smlouvy

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze zrušit dle ust. § 167 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnoprávní smlouva zaniká dnem, kdy písemný
souhlas poslední ze smluvních stran došel smluvní straně, která návrh podala. Zrušení smlouvy
má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci nebo její část a příjemce se jí
nemůže platně domáhat. Pokud je smlouva zrušena poté, co poskytovatel dotaci nebo její část
poukázal, je příjemce povinen již přijatou dotaci vrátit poskytovateli do 30 dnů od zániku
smlouvy.
2. V konkrétních případech dále specifikovaných v této smlouvě lze závazkový vztah založený
touto smlouvou ukončit rovněž výpovědí smlouvy postupem podle § 166 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení této smlouvy, je poskytovatel oprávněn
vypovědět tuto smlouvu písemným oznámením doručeným příjemci. Výpovědní lhůta činí
v tomto případě 7 dní, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení
výpovědi.
Závažným porušením se rozumí zejména:
a. realizace Akce v rozporu s právními předpisy,
b. provedení změny v Akci, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez
takového souhlasu,
c. nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou,
d. použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto
smlouvou,
e. porušení povinnosti příjemce sjednané v článku IV. odst. 10 této smlouvy, tj. propagace
Akce tzv. „černým výlepem“,
f. příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
Smlouvy,
g. svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět (a to s výpovědní lhůtou 7 dní) tuto smlouvu rovněž,
pokud:
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a. je příjemce či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce, nebo pro
trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
b. bylo s příjemcem zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
c. je příjemce v likvidaci.
5. Výpověď smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci nebo její část
a příjemce se jí nemůže platně domáhat. Pokud poskytovatel vypoví smlouvu poté, co dotaci
nebo její část poukázal, je příjemce povinen již přijatou dotaci vrátit poskytovateli do 30 dnů po
uplynutí výpovědní lhůty. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud
příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
6. Pro případ, kdy příjemce nebude z vlastního rozhodnutí Akci realizovat, je kterákoli ze
smluvních stran oprávněna tuto smlouvu vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí v tomto
případě 7 dnů. V takovém případě se příjemce zavazuje již přijatou dotaci v plné výši vrátit
poskytovateli do 30 dnů od uplynutí výpovědní lhůty.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

2.

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na základě dohody všech smluvních stran.

3.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky
a příjemce jeden výtisk. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

5.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6.

Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu; jakoukoli změnu je povinen poskytovateli bez
zbytečného prodlení oznámit.

7.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných
změn i dalších dokumentů s plněním této smlouvy související, které má či bude mít
poskytovatel k dispozici, může být zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7 - §11 tohoto zákona.
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje,
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány, přičemž součástí této smlouvy není žádné
obchodní tajemství. Příjemci z projektu a Akce nepřináleží žádná práva k duševnímu
vlastnictví a nemůže si je ani osobovat.
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Článek X.
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Tato smlouva byla schválena na 176. zasedání Rady městské části Brno-střed dne 12.02.2018
usnesením č. RMČ/2018/176/21.

V Brně dne

V Brně dne

__________________
Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

_________________
.........
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