R ada města Břeclavi
11. schůze konaná dne 6. 4, 2011
Materiál k bodu č^programu:
v

Žádost
o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu
města Břeclavi v oblasti kultury na rok 2011
(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:
Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Břeclavi schválit poskytnutí veřejné finanční podpory
/dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí a způsobu použití veřejné finanční podpory/dotace
s Jaromírem Janotou, Komenského 285, 691 44 Lednice, ve výši 85.000,- Kč, uvedené
v příloze t d č i zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu)
Zpracoval:

Vedoucí odboru:

Právní garance:

Předkládá:

Radka Kobrová
odbor školství, kultury,
mládeže a sportu

Mgr. Zdeňka Baková
vedoucí odboru
školství, kultury,
mládeže a sportu

JUDr. Rolami Vlašic
odbor kanceláře
tajemníka

RNDr. Miloš Petrů
místostarosta města

/
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Dotčené odbory:

Dotčené odbory:

/'

v.r.

v

..^

Další dotčené odbory:

Osoba odpovědná za
zpracovaný materiál:

Stanovisko rady města k návrhu usnesení:
schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - vráceno k dopracování
razítko a podpis tajemníka MěÚ

Důvodová zpráva
Projekt „Kulturní léto na schodech“ představí o prázdninách 2011 v rámci nedělních
promenádních koncertů soubory a kapely různých hudebních žánrů - folk, cimbálová muzika,
dechová hudba, country, moderní hudba. Promenádní koncerty se uskuteční v červenci a
srpnu 2011, vždy v neděli, v čase 1 6 -1 8 hodin. Místo konání - schody před KD Delta.
Žadatel v rámci projektu odpovídá za celkovou organizaci promenádních koncertů (zajištění
účinkujících, sestavení programu, ozvučení, moderátora, včetně lavičkového sezení. Lavičky
budou žadateli poskytnuty lc tomuto účelu městem Břeclav zdarma.
Předpokládané celkové náklady:
Výše požadované dotace z rozpočtu Města Břeclavi:
Výše finančního podílu žadatele:

148.000,- Kč
85.000,- Kč (honoráře účinkujícím)
63.000,- Kč (ozvučení, moderování)

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:
1. Předpokládaná výše závazku: běžný rok 2011
85.000,- Kč
2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 010: ANO

Stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a sportu:
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu ie přiloženo:
Příloha č. 1: Smlouva o poskytnutí a způsobu použití veřejné finanční podpory/dotace panu
Jaromíru Janotovi, Komenského 285, 691 44 Lednice

Město Břeclav
Číslo smlouvy: /2011/OŠKMS/K/dotace

Smlouva o poskytnutí a způsobu použití veřejné finanční podnory/dotace
uzavřená v Břeclavi níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

Město Břeclav,
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,
zastoupené: MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou,
IČ: 00283061,
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Břeclav,
č.ú.: 19-1832780227/0100,
(dále jen „poskytovatel“),
na straně jedné,
a
Jaromír Janota,
bytem: Komenského 285, 691 44 Lednice,
RČ: 591120/1615,
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Břeclav
č.ú.: 188076209/0600,
(dále jen „příjemce“),
na straně druhé.

Č I. 1

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dohoda o poskytnutí veřejné finanční podpory (dále jen: „dotace“)
z rozpočtu města Břeclavi a způsobu jejího použití.
Zastupitelstvo města Břeclavi na svém zasedání č. 4 dne 13. 4. 2011 schválilo poskytnutí úče
lové dotace příjemci na zajištění projektu „Kulturní léto na schodech“- na honoráře účinku
jícím - dle rozpočtu projektu ve výši 85.000,- Kč.
Dotace bude poskytnuta v celkové výši 85.000,- Kč, (slovy: osmdesátpěttisíc korun českých).
ČI. 2
Forma poskytnutí dotace
Dotace ve výši 85.000,-Kč bude poukázána na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

Za věcnou a formální stránku odpovídá: Mgr. Zdenka páková ^
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašů \ j
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ČI. 3
Podmínky použití dotace
(1)

Příjemce je povinen dotaci použít výhradně na výše uvedený projekt, viz. 61. 1, a to nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.

(2)

Příjemce dotace je povinen řídit se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Města
Břeclavi.

(3)

Příjemce je povinen dodržovat stanovené podmínky a postupy, provádět včas a přesně
zápisy o skutečných operacích v účetních knihách, k prověření těchto skutečností je po
vinen poskytovateli předložit vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace.

(4)

Příjemce si je vědom práv a povinností kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob
ve smyslu § 11 a následujících zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění poz
dějších předpisů.

(5)

Příjemce je povinen uvádět na originálech dokladů, na které byla dotace poskytnuta
„spolufinancováno městem Břeclav“.

(6)

Příjemce je povinen předložit při závěrečném vyúčtování:
a)
b)
c)

d)

originální doklady k vyúčtování přijaté dotace (příjmový pokladní doklad, výpis
z bankovního účtu) a jejich kopie,
originální doklady k vyúčtování použití dotace (přijaté faktury, stvrzenky, paragony vč, dokladů o jejich zaplacení) a jejich kopie,
originální doklady prokazující veškeré vynaložené náklady na realizaci projektu,
vynaložené příjemcem a jejich kopií (např. výdajové pokladní doklady) včetně pí
semné závěrečné zprávy,
kopie všech dokladů týkajících se projektu, které budou vedeny odděleně od
ostatního účetnictví příjemce v souladu s obecně závaznými právními předpisy o
účetnictví a poskytovat z něj požadované údaje všem kontrolním orgánům,

vše do dvou měsíců po ukončení projektu, na který byla dotace poskytnuta, pouze
u akcí realizovaných ve IV. čtvrtletí nej později do 31.1. následujícího roku.
(7)

Poskytovatel má u příjemce právo vykonat veřejnosprávní kontrolu na místě ve smyslu
§ 13 a následujících zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
změně některý zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(8)

Příjemce je povinen oznámit poskytovateli dotace neprodleně všechny podstatné změny
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv nebo souvisejí s projektem, touto smlou
vou nebo se jakýmkoli způsobem dotýkají předmětu smlouvy.

(9)

Příjemce je povinen neprodleně vrátit nevyčerpanou nebo neoprávněně čerpanou část
dotace na výše uvedený účet poskytovatele, VS: 5911201615. Dotace se považuje za
nevyčerpanou nebo neoprávněně čerpanou jestliže příjemce:
a)

uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v závěrečné zprávě o realizaci projektu a
jeho následném vyúčtování,

b)

nesplní cíle projektu, na který byla dotace na základě smlouvy poskytnuta,

c)

neposkytne řádné zprávy o realizaci projektu v termínu dle smlouvy, především
nedodrží termín vyúčtování dotace,

d)

nevyúčtované finanční prostředky se považují za nevyčerpanou dotaci.

Za věcnou a formální stránku odpovídá: Mgr. Zdeňka Bílková éj
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašiá A)
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Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití dotace je porušením rozpočtové káz
ně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zně
ní pozdějších předpisů, za které lze příjemci stanovit penále ve výši 0,05% denně
z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, maximálně do výše této částky.
ČI. 4
Závěrečná ustanovení
Příjemce v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některý zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby údaje uve
dené v této smlouvě byly poskytovatelem zpracovány a vedeny pro účely dotačních řízení.
Veškeré změny podmínek smlouvy je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody
smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Změny lze provádět pouze
v průběhu plnění podmínek této smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a tři po
skytovatel.
Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, a že souhlasí s jejím
obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.
V Břeclavi dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta

Jaromír Janota

Doložka
Uzavření smlouvy o poskytnutí a způsobu použití veřejné finanční podpory/dotace schválilo
Zastupitelstvo města Břeclavi na svém 4. zasedání dne 13. 4. 2011.

V Břeclavi dne

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta

Za věcnou a formální stránku odpovídá: Mgr. Zdeňka Buková
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Rol and Vlažit \ .
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