Smlouva o poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu městské části Brno-Líšeň
Smluvní sírany:
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

se sídlem Dominikánské náměstí č.l, 601 67 Brno

kontaktní adresa: Jírova 2, 628 00 Brno
zast. Mgr. Břetislavem Štefanem, starosta MČ Brno-Líšeň
IČO: 44992785

č.účtu: 16024621/0100 vedený u KB, Brno-město.
(dále jen poskytovatel)
a
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jíljí, Brno - Líšeň

se sídlem Pohankova 43/18, 628 00 Brno - Líšeň
IČO: 62160419

zast. Mgr. Františkem Vavrušou, farář
č.účtu: 4314827359/0800
(dále jen příjemce).

I.
1.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční dotace ze schváleného rozpočtu městské
části Brno-Líšeň pro rok 2018 příjemci za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.2 Schválená částka na krytí investičních nákladů činností příjemce činí

80.000,- Kč (osmdesáttisíckorunčeských)

Rozpis dotace:

Demontáž........................................................... 5.000,- Kč
Stožár a svítidla.............................................. 37.200,- Kč
Montáž, revize, geodetické zaměření......... 37.800,- Kč

1.3 Finanční dotace na investiční náklady dle čl. I. Se příjemci poskytuje na krytí jeho
nákladů související s projektem s názvem „Osvětlení schodiště vedoucího znám. Karla IV.
ke kostelu“.

1.4 Tyto finanční prostředky převede poskytovatel na účet příjemce do 10 dnů od podpisu
smlouvy po splnění všech podmínek této smlouvy a platných Pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu MČ Brno-Líšeň zveřejněných na www.brno-lisen.cz (dále jen Pravidla). Příjemce
prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s Pravidly řádně seznámil a jejich obsahu plně
porozuměl.
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II.

2.1 Příjemce tento projekt zrealizuje podzim - zima 2018.
2.2 Dotace se poskytuje výhradně pro uvedený účel dle čl. I odst. 3 této smlouvy. K jinému
účelu smí příjemce použít poskytnuté finanční prostředky pouze s předchozím písemným
souhlasem MČ Brno-Líšeň.

Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity na dary, úroky z úvěrů, náhrady škod,
pokuty, poplatky nebo úroky z prodlení a jiné sankce.

III.
3.1 Příjemce je povinen vést evidenci výdajů hrazených z poskytnuté dotace v účetnictví
odděleně a po ukončení kalendářního roku (nejpozději do 28. 2. následujícího roku) předložit
vyúčtování finančnímu odboru ÚMČ Brno-Líšeň. Nepoužitou část dotačních finančních
prostředků vrátí příjemce na účet poskytovatele č. 16024621/0100 vedený u KB, Brno-město,
ve lhůtě do konce roku, ve kterém je dotace čerpána.

3.2 Příjemce dotací je povinen poskytovateli oznámit své zrušení, přeměnu společnosti,
změnu právní formy, změnu statutárního orgánu, vstup do likvidace, zahájení konkurzního

řízení, změny související s činností, na kterou se dotace poskytuje, a to vše do 15 dnů ode dne
rozhodnutí o změně.
3.3 MČ Brno-Líšeň je oprávněna provádět účetní i fyzickou kontrolu využívání poskytnuté
dotace. Příjemce je povinen pověřeným pracovníkům MČ Brno-Líšeň provedení této
kontroly umožnit a předložit jim ke kontrole veškeré účetní doklady týkající se hospodaření
s poskytnutou dotací.

3.4 Příjemce dotace je povinen zveřejnit bezodkladně na svých webových stránkách
informaci o tom, že MČ Brno - Líšeň poskytla dotaci ve výši 80.000,- Kč na krytí nákladů
spojených s projektem „Osvětlení schodiště vedoucího z nám. Karla IV. ke kostelu“. V
případě, že příjemce dotace nedisponuje webovými stránkami je povinen zajistit náležitou
propagaci MČ Brno - Líšeň jiným vhodným způsobem.

3.5 Příjemce dotace je povinen na všech tiskových materiálech týkajících se činnosti, na
kterou byla použita poskytnutá dotace (pozvánky, reklamní plakáty, poutače, vydané
publikace atd.) uvádět znak MČ Brno - Líšeň a informaci, že činnost finančně podporuje MČ
Brno - Líšeň.

IV.

4.1 V případě, že příjemce poruší podmínky této smlouvy, a to zejména

-

použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než je uvedeno v čl. I. této
smlouvy
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-

poruší podmínky dané Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
dotaci nepovede v účetnictví odděleně a v souladu se zákonem o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů
neumožní kontrolu ve svém zařízení nebo neposkytne ke kontrole všechny doklady

dle čl. III. odst. 3 smlouvy

-

neprovede vyúčtování dotace ve stanoveném termínu

je čerpání dotace v rozporu se smlouvou. Dle zákona č. 250/2000Sb., ve znění pozdějších
předpisů se jedná o porušení rozpočtové kázně, jejíž sankcí je odvod-vrácení dotace zpět do
rozpočtu MČ Brno-Líšeň. Příjemce je v tomto případě povinen ihned vrátit finanční dotaci

ve výši porušení rozpočtové kázně Městské části Brno-Líšeň na účet uvedený v záhlaví této
smlouvy.

V.

5.1 Vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud zvláštní
obecně závazný právní předpis nestanoví jinak (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

5.2 Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat finanční odbor UMČ

Brno-Líšeň o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech
okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.
5.3 Případné spory vzniklé z právního vztahu založeného touto veřejnoprávní smlouvou bude
rozhodovat podle správního řádu krajský úřad v přenesené působnosti.

5.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
5.5 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň na 2. zasedání
konaném dne 20. 12. 2018.

V Brně dne Či...'..i/..;..

V Brně dne

3.

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Jiljí
BRNO - LÍŠEŇ
Pohankova 18
628 00 Brno

(_

Příjemce
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