Vzorové podmínky pro uzavírání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu
statutárního města Brna pro program „Podpora nákupu elektronické nepřenosné předplatní
jízdenky MHD“
1. Poskytovatel:
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou
Podpisem smlouvy pověřen Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru
životního prostředí Magistrátu města Brna, na základě pověření primátora města Brna
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu
2. Příjemce: Jméno a příjmení
Adresa bydliště
Datum narození
Bankovní spojení, č. účtu
3. Předmět a účel smlouvy: specifikován v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města
Brna pro program „Podpora nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD“
4. Výše a způsob úhrady dotace: 1.425 Kč jednorázově bankovním převodem do 30 kalendářních
dnů od účinnosti smlouvy
5. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran
5.1 Dotace je určena jako příspěvek na nákup elektronické základní nepřenosné roční předplatní
jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 a další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku
města Brna, a. s. (dále jen „předmětná jízdenka MHD“).
5.2 Příjemce se zavazuje, že:
a) nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu;
b) vrátí dotaci v plné výši v případě vrácení předmětné jízdenky MHD před uplynutím doby její
platnosti.
5.3 Příjemce prohlašuje, že splnil všechny podmínky způsobilého žadatele stanovené Pravidly
v platném znění, tj.:
a) je držitelem předmětné jízdenky MHD, zakoupené přes ověřený uživatelský účet na „eshopu městských služeb“, a
b) je poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve statutárním městě Brně, a
c) není od poplatkové povinnosti zcela osvobozen na základě platné obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a
d) v případě, že je poplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pouze z titulu spoluvlastnictví bytu
nebo rodinného domu, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba, pak zároveň vystupuje
a platí tento poplatek jako společný zmocněnec,
e) má na svém osobním daňovém účtu zcela uhrazený poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to i
poplatek splatný v roce podání a vyřízení žádosti, a
f) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního města Brna (bezdlužnost), tedy
městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či
založeným,
přičemž podmínky uvedené pod písm. a) – d) a f) splňoval současně ke dni podání i ke dni
rozhodnutí o žádosti o dotaci a podmínku uvedenou pod písm. e) splnil ke dni rozhodnutí o
žádosti o dotaci.
5.4 Příjemce se zavazuje písemně oznámit veškeré změny v údajích uvedených v této smlouvě,
a to do 15 dnů ode dne účinnosti změny.
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5.5 Poskytovatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Sankční ustanovení
6.1 V případě, že příjemce vrátí předmětnou jízdenku MHD před uplynutím doby její platnosti, je
povinen vrátit dotaci poskytovateli v plné výši nejpozději do 30 dnů od vrácení této jízdenky na
účet poskytovatele.
6.2 Prokáže-li se po poskytnutí dotace prohlášení příjemce jako nepravdivé, je příjemce povinen
vrátit dotaci v plné výši do 15 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dotace na účet
poskytovatele.
6.3 Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků příjemcem
včetně porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně ve
smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
6.4 V případě neoprávněného použití nebo zadržení poskytnuté dotace bude poskytovatel
postupovat podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, a uloží příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídající výši
neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků.
6.5 Poskytovatel nevyplatí schválenou dotaci v případě porušení povinností příjemce uvedených
ve smlouvě nebo v případě nepravdivosti prohlášení příjemce uvedených ve smlouvě.
7. Závěrečná ustanovení
7.1 Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2 Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
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