Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5620094571
o poskytnutí investiční dotace na zpracování dislokační studie Centrálního objektu magistrátních
služeb, uzavřená dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany
1. 1

Poskytovatel

Se sídlem:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00
Brno

Zastoupené:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Oprávněn jednat ve věcech smlouvy
a pověřen k podpisu dodatku č. 1:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62

Číslo účtu:

111 211 222/0800

IČO:

449 92 785

DIČ:

CZ 449 92 785

(dále jen „poskytovatel“)
1. 2

Příjemce

Se sídlem:

CD CENTRUM COMS, a.s.
Veselá 199/5, Brno-město, 602 00 Brno

Zastoupený:

Bc. Jakubem Hruškou, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Jankůjem, místopředsedou
představenstva

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. účtu

115-8414720207/0100

IČO:

073 79 161

DIČ:

CZ 073 79 161

Registrace v OR

KS Brno, OR, oddíl B., vložka 8033

Ve věcech smluvních oprávněn:
(dále jen „příjemce“)
(společně též jako „smluvní strany“)
uzavírají tento dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna
(dále jen „dodatek“)

2. Předmět dodatku
Článek 2. odst. 2.2. smlouvy se nahrazuje zněním:
2.2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat na vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy, veřejným zájmem a podmínkami této smlouvy nejpozději do 1.6.2023.
Článek 3. odst. 3.3. smlouvy se nahrazuje zněním:
3.3. Příjemce je povinen provést finanční vypořádání dotace nejpozději do 1.9.2023. Ve finančním
vypořádání provede příjemce kalkulaci skutečných nákladů. Příjemce předá poskytovateli položkový
soupis provedeného plnění k odsouhlasení. Číslo účtu pro nevyčerpané části dotace je
111 158 222/0800.
Článek 4. odst. 4.1. se nahrazuje zněním:
4.1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce nejpozději do 1.6.2023. Čerpáním dotace se
rozumí úhrada uznatelných nákladů akce vzniklých při realizaci akce hrazených z dotace převodem
finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či
fyzické osoby.
Článek 4. odst. 4.4. smlouvy se nahrazuje zněním:
4.4. Uznatelné náklady akce musí vzniknout v době od 1.11.2020 do 1.6.2023. Prostředky nelze
převádět do roku následujícího.
Článek 4. odst. 4.9. smlouvy se nahrazuje zněním:
4.9. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 1.9.2023 finanční vypořádání dotace jako
součást závěrečné zprávy. V tomto termínu musí být závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
doručeny poskytovateli, nepostačuje předání k poštovnímu doručení. Připadne-li poslední den lhůty na
sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Nejpozději
k termínu pro předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace je příjemce rovněž povinen
vrátit převodem na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví tohoto dodatku, případnou nepoužitou část
dotace a informovat poskytovatele o zaslané vratce. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace
soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů na
formuláři finanční vypořádání dotace, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Příjemce doloží finanční
vypořádání dotace také kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání
dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a kopiemi částí účetního deníku nebo
hlavní knihy, dokládající zaúčtování veškerých dokladů, použitých k vyúčtování dotace. Závazný
formulář pro finanční vypořádání dotace je dostupný rovněž na dotačním portále poskytovatele, viz:
https://dotace.brno.cz/.

3. Závěrečná ustanovení
3.1 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá smluvní
strana obdrží po dvou stejnopisech.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření. Za den uzavření dodatku se považuje den podpisu
poslední smluvní strany.
3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem
podle 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.
3.4 Strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv poskytovatel.
3.5 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem jeho obchodního

tajemství.
3.6 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany
důvěrnosti jeho majetkových poměrů.
3.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle,
nikoliv za nevýhodných podmínek.
3.8 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinnost dodržovat ustanovení
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3.9 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.
3.10 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor

Doložka
Dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna Z8/39 konaném dne
21. 6. 2022.

V Brně dne …………………
Za poskytovatele

_____________________________
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne…………………
Za příjemce

_____________________________
Bc. Jakub Hruška
předseda představenstva
CD CENTRUM COMS, a.s.

_______________________________
Ing. Pavel Jankůj
místopředseda představenstva
CD CENTRUM COMS, a.s.

Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor
Finanční vypořádání dotace
PŘÍJEMCE
(jméno a příjmení/název/obchodní firma)
Adresa
(trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo)
IČ
(u fyzické osoby i datum narození)
Název projektu
Celkové výdaje na projekt
(v Kč):
Výše dotace z rozpočtu SMB
(v Kč)
Z dotace vráceno
(v Kč):
Prostředky vráceny na účet SMB dne
Osoba odpovědná za vypořádání dotace
(jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)

Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu
číslo účetního
dokladu
v účetní
evidenci

číslo
prvotního
účetního
dokladu

název dokladu

datum
vystavení
dokladu

účel platby

částka v Kč z toho částka
(bez DPH) *
hrazená
z dotace
SMB

V ................................................. dne ..........................................
Název/ obchodní firma a podpis osoby zodpovědné za vypořádání (příp. též otisk razítka):
........................................................................................................................................
* Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH.
Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH.
Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude částka uvedena bez DPH.

