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Smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna
uzavřená podle § 51 občanského zákoníku ě.4011.964 Sb. v platném znění

stafutárním městem Brnem
se sídlem Dominikanské nárn. l, 601 67 Brno
zastoupeným primátorem Bc.Romanem Onderkou, MBA
ve věcech smluvních oprávněn jednat:
Ing. Martin Vaněěek, vedoucí Odboru životního prostředí MMB
IČ:44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland N.V., Jungmannova741l24

lll 2t praha l
poboěka Brno N.V., Hilleho 6,602 00 Brno
ě. účtu: 75 1 0006658/5400 (vYdajový)
(převodce)

a

Klubem rodiěů a přatel ZŠ
Heyrovského 32
evidovaným u MV ČR dne l8.12.2009
IČ:22823557
zastoupeným Michaelou Lužovou
bank. ipojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Brno, Česká 12

č.ú.:599195100l/5500
(nabyvatel)

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnuti dotace z rozpočtu města Bma za účelem podpory
ekologické výchovy a příbuzných aktivit - k úhradě nakladů spojených s realizací projektu -
,,Přírodní učebna pro žá,ky ZŠ Heyrovského 32 v Bystrci", konkrétně na materiál a služby.
Město Brno tím přispívá k informovanosti obyvatelstva o životním prostředí. Poskytnutí
dotací na rok 2012 bylo schváleno na Z61013 zasediiní Zastupitelstva města Bma dne 5. 3.

2012. Poskytovaní dotací se řídí ,,Zásadatni pro poskytování dotací z' rozpočfu stafutárního
města Brnď' schválenými na Z4l009 zasedání Zastupitelstva města Bma konaném od 2. 9.

2003 (bod é. 54, příloha č. 4l usnesení) a ,,Pravidly pro poskytování dotací na podporu
projektů ekologické výchovy" schválenými na R6/040 schůzi Rady města Brna dne 5. l0.
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il.
Závazky stran

l. Převodce se zavazuje poskytnout nabyvateli dotaci ze svých rozpočtových prostředků ve
\.ýši 20 000,-Kč (slovy dvacettisíc korun českých) ve lhůtě do tří měsíců od podpisu této
smlouvy.

2. Nabyvatel se zavazuje odděleně vést a sledovat v účetní evidenci čerpání prostředků
z dotace a umožnit účetní i ffzickou kontrolu čerpaní dotace v souvislosti se zákonem č.
3201200l Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MF
č. 416/2004 Sb.

3. Stafutární město Brno je při nakládaní s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znéni pozdějších
předpisů (zejména § 9 odstavce2 zéú<ona).

4. Nabyvatel je povinen předložit převodci vničtovaní nakládání s dotací, se specifikací
jednotlivých položek a kopie fakíur či účetních dokladů je nahrazujících, nejpozději do
31.1. nrásledujícího roku. Všechny kopie úěetních dokladů musí mít náležitosti dle zákona
é.563l|99l Sb., o účetnictví v platném znéni.

5. Převodce je oprávněn zkontrolovat účelnost a úspornost vynaložených nákladů, hrazených
z prostředků tvořících dotaci. V případě zjištění nesrovnalostí je oprávněn požadovat
doplnění příslušných dokladů do sedmi dnů.

6. Zjištěné nesrovnalosti či vady ve vyúčtovaní budou nabyvatelem řádně vysvětleny a
neprodleně doplněny.

7. Nabyvatel je povinen wátit dotaci nebo její část převodci do 15.12 .2012 v případě, že tato
nebude užita ke stanovenému účelu nebo nebyla zcela vyčerpána.

8. Nabyvatel nese zodpovědnost za respektoviání pravidel Ewopského společenství v oblasti
poskytovaní finančních prostředků ve smyslu čl. 87 a násl. Smlouvy o za|ožení
Evropského společenství a Nařízení Rady (ES) č. 65911999. V případě, že Evropská
komise dospěje k ávěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou
veřejnou podporu, je povinen příjemce veřejnou podporu wátit včetně úroků.

9. Nabyvatel je povinen uvádět na všech tištěných materiálech a akcích hrazených
z poskytnuté dotace a na svých internetových strankách, že se projekt uskutečnil za
finanční podpory statutárního města Brna a je povinen poskytnout převodci vzory takto
vydaných materiálů.

III.
SaŇce

Za porušení ustanovení čl. II. bodů 4 a 6 této smlouvy je stanovena sankce spočívající
v okamžitém nawácení dotace v plné výši.

Iv.
závérečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
oběanského zákoníku.

2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou se souhlasem obou
stran, označen;ými jako dodatek ke smlouvě s pořadoqým číslem, potvrzenými oběma
smluvními stranami.
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3. Smlouva se vyhotovuje ve ťech stejnopisech, zaiclů nabyvatel obdrží jeden a
převodce dva exempláře.

4. Smlouva nabývá platnosti a ričinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné

vůle, což stwzují svými podpisy.
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