Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

27. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým
organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby
nebo je doplňují, pro rok 2022 – program II – návrh rozpočtového
opatření
Anotace
V rámci rozpočtu města Brna na rok 2022 byl v ORJ 7200 schválen celkový objem finančních prostředků
ve výši 4 000 tis. Kč (§ 4359, pol. 5221) pro nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) na projekty,
které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují (jedná se o svépomocné aktivity
osob se zdravotním postižením, rodičů dětí s postižením, dopravu klientů sociálních služeb, koordinace a
zajištění dobrovolnických služeb, další drobné aktivity a akce v sociální oblasti). Odbor sociální péče
tímto materiálem navrhuje podpořit celkem 63 projektů 52 NNO.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje
1. poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným
způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují v celkové výši 4 000 tis.
Kč z rozpočtu města Brna na rok 2022 z ORJ 7200 – Odbor sociální péče
(včetně § a položek) uvedeným v tabulce „Návrh na poskytnutí dotací
nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na
sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2022 – Program II“, která tvoří
přílohu č. … tohoto zápisu
2. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků v rozpočtu
města Brna na rok 2022 ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle
tabulky, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu, v souladu s rozpočtovou
skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována
3. uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1. dle „Vzorové
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna“, která tvoří
přílohu č. … tohoto zápisu

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/209 dne 23.03.2022. Schváleno jednomyslně
10 členy.
Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 30.03.2022. Výpis usnesení Finančního výboru bude
ZMB předložen písemně.

Sestava vytvořena 29.3.2022 v 03:31
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Důvodová zpráva
Odbor sociální péče MMB překládá návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím,
které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2022 – program
II.
V rámci rozpočtu města Brna na rok 2022 byl v ORJ 7200 schválen celkový objem finančních prostředků
ve výši 4 000 tis. Kč (§ 4359, pol. 5221) pro nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) na
projekty, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují – program II. Mezi
podporované aktivity v sociální oblasti patří především:








podpora dobrovolnické činnosti – podporována jsou pouze dobrovolnická centra disponující
příslušnou akreditací vydávanou Ministerstvem vnitra na základě zákona č. 198/2002 Sb., o
dobrovolnické službě. Dotaci lze využít pouze na koordinaci a zajištění dobrovolnické činnosti,
nikoliv na finanční odměny dobrovolníkům,
doprava klientů sociálních služeb,
terapeutické činnosti (vč. podpory pozůstalých),
volnočasové aktivity (vč. pobytových akcí),
spolková činnost,
aktivity na sociálně-zdravotním pomezí.

Tyto aktivity svým charakterem a obsahem činností nenaplňují definici jednotlivých druhů sociálních
služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a nemohou tak žádat o dotaci v rámci programu
I určeného pro registrované sociální služby. Program II tedy neumožňuje žádat mzdové prostředky na
sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách apod.
V rámci dotačního programu II nelze podávat žádosti na projekty, které naplňují účel jiných dotačních
programů vyhlašovaných jednotlivými odbory Magistrátu města Brna (například podpora neformálních
pečovatelů, projekty v oblasti podpory rodiny, činnosti doplňující zdravotnické služby, programy v oblasti
aktivit dětí a mládeže, projekty v oblasti sportu či kultury, projekty v oblasti prevence kriminality,
programy v oblasti drog a závislostí, projekty v oblasti národnostních menšin a etnik, projekty v oblasti
ekologické výchovy a další).
Nestátní neziskové organizace na základě uveřejněné výzvy pro program II podaly v termínu do 31. 10.
2021 na Odbor sociální péče MMB své požadavky zpracované formou projektů.
Ve stanoveném termínu bylo přijato a zaevidováno 79 projektů od 62 NNO. Celkový objem
požadovaných finančních prostředků činí 8 825 583 Kč (v roce 2021 se jednalo o 7 992 192 Kč).
Z celkového počtu nebylo k podpoře navrženo 16 projektů, hlavními důvody bylo: naplnění účelu
jiného dotačního programu odboru MMB, působnost mimo město Brno, aktivity projektu spadají pod
základní činnosti sociálních služeb dle zákona o soc. službách nebo projekt obecně není v souladu
s účelem programu II. V ostatních případech byly upřednostněny jiné projekty, které byly posouzeny
jako kvalitnější a přínosnější.
Přijaté projekty jsou rozděleny dle svého zaměření do osmi oblastí:
1. Dobrovolnická činnost – k podpoře navrženo všech 8 projektů, v celkové výši 609 tis. Kč.
2. Doprava pro osoby se zdravotním postižením – k podpoře navrženo všech 5 předložených
projektů v celkové výši 280 tis. Kč.
3. Terapeutické aktivity pro pečující, pozůstalé – předloženo 6 projektů, k podpoře navrženy 3
projekty na podporu pozůstalých v celkové výši 180 tis. Kč. 3 projekty na podporu pečujících
vyřazeny a navrženo 0 Kč k podpoře (důvod – nesoulad s Pravidly: naplnění účelu jiného
odboru MMB – konkrétně Odboru zdraví)
4. Spolková činnost, volnočasové aktivity, kluby, kroužky – z 29 předložených projektů
navrženo k podpoře 25 projektů, v celkové výši 1 505 tis. Kč.
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5. Pobytové aktivity – k podpoře navrženo všech 5 předložených projektů v celkové výši 350 tis.
Kč.
6. Animoterapie – z 6 předložených projektů navrženo k podpoře 5 projektů, v celkové výši 249
tis. Kč.
7. Rodiny s dětmi a lidé ohrožení sociálním vyloučením – ze 14 předložených projektů
navrženo k podpoře 7 projektů, v celkové výši 538 tis. Kč.
8. Sociálně zdravotní pomezí – z 6 předložených projektů navrženo k podpoře 5 projektů,
v celkové výši 289 tis. Kč.
Odbor sociální péče tímto materiálem navrhuje podpořit celkem 63 projektů 52 NNO v celkové
výši 4 mil. Kč.
Při zpracování návrhu rozdělení finančních dotací postupoval Odbor sociální péče MMB dle „Zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Brna“ schválených ZMB a „Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím,
které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují – program II“ schválených
RMB. Vlastní hodnocení předložených projektů proběhlo v souladu s kritérii pro hodnocení, která byla
uvedena ve výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu II.
Součástí tohoto materiálu je vzorová smlouva na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro rok 2022
a návrh rozpočtového opatření.
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Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují,
pro rok 2022 - Program II (dle zaměření projektu)

organizace
62 organizací, 79 projektů

název projektu

cílová skupina

komentáře

schválená dotace
2021

dotace II 2022
rozpočet

požadavek NNO

návrh OSP

Dobrovolnická činnost

1

ADRA, o. p. s.
IČO: 61388122
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Rozvoj dobrovolnické služby
pro seniory a osoby s
postižením v Brně

Uživatelé zařízení zdravotně-sociální
péče a osamělí senioři v domácnostech

120 000 Kč

640 735 Kč

125 000 Kč

100 000 Kč

2

Diakonie ČCE - středisko v Brně
právní forma: církevní právnická osoba
IČO: 48515752

Dobrovolnické programy

Osamělí senioři a dospělí lidé s
dlouhodobých duševním onemocněním

20 000 Kč

22 000 Kč

19 000 Kč

19 000 Kč

3

Diecézní charita Brno
právní forma: církevní právnická osoba
IČO: 44990260

Pomáháme dobrovolně 2022

Dobrovolníci

80 000 Kč

197 267 Kč

197 267 Kč

100 000 Kč

4

Dobrovolnické centrum Motýlek, z. s.
právní forma: zapsaný spolek
IČO: 26622335

Dobrovolníci v nemocnici a v
domovech pro seniory

Hospitalizovaní pacienti

70 000 Kč

578 280 Kč

70 000 Kč

70 000 Kč

5

HoSt - Home-Start Česká republika, z. ú.
HoSt – podpora sociálně
IČO: 26616190
ohrožených rodin v Brně
právní forma: zapsaný ústav

Sociálně ohrožené rodiny s dětmi do 6 let

40 000 Kč

791 255 Kč

198 500 Kč

50 000 Kč

6

IQ Roma servis, z. s.
právní forma: zapsaný spolek
IČO: 65 34 15 11

Společně zvládneme víc

Romské děti a mládež a jejich rodina,
které jsou ohrožené sociálním
vyloučením a žijí v Brně v sociálně
vyloučených lokalitách, dobrovolníci

70 000 Kč

242 000 Kč

144 000 Kč

70 000 Kč

7

Paspoint, z. ú.
právní forma: zapsaný ústav
IČO: 26589907

Dobrovolnické centrum

Děti a mladí lidé s PAS

90 000 Kč

222 263 Kč

100 800 Kč

100 000 Kč

Dobrovolnické centrum
Ratolest Brno

Děti a mládež, které žijí v sociálně
vyloučených lokalitách a nacházejí se v
nepříznivé životní situaci, senioři, kteří se
nacházejí v nepříznivé životní situaci,
handicapované osoby, oběti domácího
nebo sexuálního násilí

100 000 Kč

238 500 Kč

140 600 Kč

100 000 Kč

2 932 300 Kč

995 167 Kč

609 000 Kč

8

RATOLEST BRNO, z. s.
právní forma: zapsaný spolek
IČO: 65348893

dobrovolnická činnost celkem
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Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují,
pro rok 2022 - Program II (dle zaměření projektu)

organizace
62 organizací, 79 projektů

název projektu

cílová skupina

komentáře

schválená dotace
2021

dotace II 2022
rozpočet

požadavek NNO

návrh OSP

Doprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Bezbariérová přeprava
ParaCENTRA Fenix, z.s.

Osoby se zdravotním postižením, osoby
s tělesným postižením po úraze páteře a
míchy (15-99 let)

50 000 Kč

459 000 Kč

200 000 Kč

60 000 Kč

Diecézní charita Brno
10 právní forma: církevní právnická osoba
IČO: 44990260

Effeta - svozová služba

Lidé s mentálním a kombinovaným
postižením

60 000 Kč

330 000 Kč

120 000 Kč

60 000 Kč

Liga vozíčkářů, z. ú.
11 IČO: 00499412
právní forma: zapsaný ústav

Doprava pro lidi s postižením

Osoby se zdravotním (tělesným)
postižením, senioři

organizace
nežádala

352 236 Kč

150 000 Kč

60 000 Kč

NADĚJE
12 IČO: 00570931
právní forma: zapsaný spolek

Doprava seniorů a osob s
chronickým duševním
onemocněním

Senioři, osoby s chronickým duševním
onemocněním (osoby trpící
Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy
demmence)

100 000 Kč

224 500 Kč

140 000 Kč

60 000 Kč

Tělesně postižení, zdravotně postižení,
senioři

60 000 Kč

167 000 Kč

60 000 Kč

40 000 Kč

1 532 736 Kč

670 000 Kč

280 000 Kč

9

13

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
IČO: 26676826
právní forma: zapsaný spolek

Svaz tělesně postižených v České
republice z. s. městská organizace Brno
Bezbariérová přeprava
IČO: 15545601
právní forma: spolek

doprava pro seniory a OZP celkem
Terapeutické aktivity pro pečující, pozůstalé

Diakonie ČCE - středisko v Brně
14 IČO: 48515752
právní forma: církevní právnická osoba

Moravskoslezský kruh, z. s.
15 IČO: 26618761
právní forma: zapsaný spolek

Kontaktní místo pro pečující o Senioři, osoby trpící alzheimerovou
chorobou, rodinní pečující
osoby s demencí

Vyřazeno - dle Dotačních
pravidel nelze podpořit síl.
skupinu pečující (na tuhle
skupinu jsou zaměřeny
speciální dotační program
Odboru zdraví MMB i JMK)

30 000 Kč

372 000 Kč

125 000 Kč

0 Kč

Webové poradny MS kruhu
(pro rok 2021 to byly noviny
Pečujeme doma)

Vyřazeno - dle Dotačních
pravidel nelze podpořit síl.
skupinu pečující (na tuhle
skupinu jsou zaměřeny
speciální dotační program
Odboru zdraví MMB i JMK)

70 000 Kč

247 467 Kč

70 000 Kč

0 Kč

Pečující, osoby zdravotně postižené a
dlouhodobě nemocné, opatrovníci
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Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují,
pro rok 2022 - Program II (dle zaměření projektu)

organizace
62 organizací, 79 projektů

název projektu

cílová skupina

Unie pečujících, z. s.
16 IČO: 04157575
právní forma: zapsaný spolek

PaPoPe - partner pro pečující
(rozšíření dřívějšího
Kompetentní pečující)provoz, setkání pečujících
(svépomocná a tematická),
poradenství

Pečující o osobu blízkou v domácím
prostředí bez rozdílu věku, pohlaví a
postavení (péče o děti, dospělé, seniory,
včetně péče o blízkého v terminálním
stadiu a bývalých pečujících. Včetně
minorit)

Centrum pro rodinu a sociální péči
17 IČO: 44991584
právní forma: církevní právnická osoba

Děti nebe

Klára pomáhá z. s.
18 IČO: 1277812
právní forma: zapsaný spolek
Klára pomáhá z. s.
19 IČO: 1277812
právní forma: zapsaný spolek

komentáře

Vyřazeno - dle Dotačních
pravidel nelze podpořit síl.
skupinu pečující (na tuhle
skupinu jsou zaměřeny
speciální dotační program
Odboru zdraví MMB i JMK)

schválená dotace
2021

dotace II 2022
rozpočet

požadavek NNO

návrh OSP

30 000 Kč

144 000 Kč

106 000 Kč

0 Kč

Rodiče prožívající ztrátu dítěte

60 000 Kč

202 607 Kč

70 000 Kč

60 000 Kč

Jinej svět

Děti od 6 do 26let, učitelé

60 000 Kč

513 000 Kč

200 000 Kč

60 000 Kč

Poradna pro pozůstalé

Pozůstalé osoby bez rozdílu příčiny a
úmrtí

60 000 Kč

270 000 Kč

165 000 Kč

60 000 Kč

1 749 074 Kč

736 000 Kč

180 000 Kč

pečující celkem
Spolková činnost, volnočasové aktivity, kluby, kroužky
AMICUS BRNO z. s.
20 IČO: 26 58 96 81
právní forma: zapsaný spolek

Výdaje na činnost AMICUS
Brno z. s.

Duševně nemocní pacienti s chronickou
schizofrenií ve věku 23 až 65 let

29 000 Kč

33 350 Kč

31 500 Kč

31 000 Kč

Ateliér dušetvorby Kvark z. s.
21 IČ: 06 24 78 73
právní forma: spolek

Tvorba pro duši IV

Osoby s duševním onemocněním, od 18
let věku

40 000 Kč

378 440 Kč

89 100 Kč

60 000 Kč

Snoezelen Eliška

OMP, OSP, OSZP, osoby s PAS

40 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

30 000 Kč

Česká unie neslyšících, z. ú.
23 IČO: 675547
právní forma: zapsaný ústav

Podpora svépomocných
aktivit doplňující aktivizační
služby CSS ČUN Brno SAS

Osoby se sluchovým postižením

50 000 Kč

520 000 Kč

190 000 Kč

50 000 Kč

Človíček (One Little), z. s.
24 IČO: 27 03 46 23
právní forma: zapsaný spolek

Odlehčující služby pro rodiny
dětí s autismem

Pečující o děti se zdravotním
znevýhodněním, sociálním
znevýhodněním, speciálními
vzdělávacími potřebami a jejich rodinný
kruh

80 000 Kč

663 494 Kč

99 800 Kč

94 000 Kč

22

Církevní střední zdravotnická škola
s. r. o.
IČO: 27 68 18 66
právní forma: církevní právnická osoba

Stránka 3 z 10

Strana 8 / 22

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují,
pro rok 2022 - Program II (dle zaměření projektu)

organizace
62 organizací, 79 projektů

název projektu

cílová skupina

komentáře

Kouzelen z. s.
25 IČO: 09 16 40 31
právní forma: zapsaný spolek

Centrum multismyslové
terapie

Děti a dospívající s poruchou autistického
spektra, poruchou chování a emocí,
specifickými poruchami učení, diagnózou Nesplnění formálních
náležitostí - není působnost
ADHD (porucha pozornosti s
hyperaktivou) či ADD (porucha pozornosti v městě Brně (Kuřim)
bez hyperaktivity), pečující osoby a
pedagogičtí pracovníci.

Kunštát PRO FUTURO o. p. s.
IČO: 29 19 34 78
26
právní forma: obecně prospěšná
společnost

KREAT 2022

Moudrá Sovička z. s.
27 IČ: 03 75 71 70
právní forma: zapsaný spolek

schválená dotace
2021

dotace II 2022
rozpočet

požadavek NNO

návrh OSP

organizace
nežádala

1 755 017 Kč

198 000 Kč

0 Kč

Osoby s mentálním a psychickým
handicapem, osoby s poruchou
autistického spektra, senioři

50 000 Kč

146 000 Kč

98 000 Kč

60 000 Kč

Hodinový ajťák pro seniory
BRNO

Senioři 60+

20 000 Kč

79 300 Kč

41 300 Kč

30 000 Kč

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.
IČO: 27 16 30 59
28
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním
postižením prostřednictvím
ochrany veřejného zájmu na
úseku bezbariérové
přístupnosti staveb

Osoby s omezenou schopností orientace
a pohybu (osoby ZTP, senioři, rodiče s
dětmi, osoby dočasně imobilní), věková
struktura: nelze číselně specifikovat - od
narození do smrti

52 000 Kč

211 000 Kč

65 000 Kč

50 000 Kč

Parkinson klub Brno, Společnost
Parkinson, z. s.
29
IČO: 72 56 82 75
právní forma: pobočný spolek

S klubem parkinsoniků lépe
čelíme nemoci

Členové PARKINSON KLUBu BRNO a
rodinní příslušníci a pečující osoby

80 000 Kč

135 000 Kč

80 000 Kč

80 000 Kč

Paspoint, z. ú.
30 IČ: 26 58 99 07
právní forma: zapsaný ústav

Volnočasové aktivity pro děti
s PAS

Děti a mladí lidé s PAS

80 000 Kč

738 838 Kč

200 000 Kč

100 000 Kč

Setkávání seniorů

Senioři

20 000 Kč

45 000 Kč

36 000 Kč

30 000 Kč

Tvořivý kroužek

Dospělí lidé a mladiství ohrožení
sociálním vyloučením

30 000 Kč

133 087 Kč

111 000 Kč

30 000 Kč

31

Pobočka Diakonie Církve bratrské v
Brně
IČO: 04 41 79 50
právní forma: církevní právnická osoba

Pobočka Diakonie Církve bratrské v
Brně
32
IČO: 04 41 79 50
právní forma: církevní právnická osoba
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organizace
62 organizací, 79 projektů

název projektu

cílová skupina

Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s.
33 IČO: 04 04 35 61
právní forma: spolek

Pomáháme tancem: sociálně- Rodiče s dětmi se zdravotním
znevýhodněním, děti a dospělí se
terapeutická činnost spolku
zdravotním znevýhodněním
Proty boty

Rezekvítek, z. s.
34 IČ: 15 54 94 29
právní forma: spolek

Barvy z přírody

komentáře

schválená dotace
2021

dotace II 2022
rozpočet

požadavek NNO

návrh OSP

100 000 Kč

376 600 Kč

200 000 Kč

100 000 Kč

Senioři, zaměstnanci domovů seniorů a
osoby se zdravotním postižením

60 000 Kč

336 742 Kč

91 242 Kč

70 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých České republiky, zapsaný
Podpora klubové činnosti
35 spolek
zrakově postižených v Brně
IČO: 65399447
právní forma: zapsaný spolek

Osoby se zrakovým postižením

40 000 Kč

221 400 Kč

48 000 Kč

50 000 Kč

SK KONTAKT BRNO z. s.
36 IČO: 70 88 36 45
právní forma: zapsaný spolek

Jako ryby ve vodě 2022

Osoby s postižením bez věkového
omezení, 34 osob do 18 let, 26 osob nad
18 let

100 000 Kč

457 116 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

SPMP ČR pobočný spolek Brno
37 IČO: 64 32 68 37
právní forma: pobočný spolek

Provoz sekretariátu
pobočného spolku SPMP
Brno

Pracovníci kanceláře SPMP ČR pobočný
spolek Brno: +- důchodový věk

70 000 Kč

357 640 Kč

100 000 Kč

70 000 Kč

Spokojený senior - KLAS z. s.
38 IČO: 02 61 50 37
právní forma: zapsaný spolek

Podpora realizace programu
KLAS

Senioři 65+

80 000 Kč

204 520 Kč

98 520 Kč

80 000 Kč

Spolek KOLUMBUS
39 IČO: 26 54 81 27
právní forma: zapsaný spolek

Pacientští důvěrníci a
podpůrci

Duševně nemocné osoby s lehkým,
středním a těžkým i chronickým
onemocněním

40 000 Kč

569 400 Kč

84 000 Kč

60 000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z. s., Centrum denních
služeb pro sluchově postižené Brno, p.
40
s.
IČO: 86 77 13 96
právní forma: pobočný spolek

Neslyšící ženy Brno

Osoby se sluchovým postižením

50 000 Kč

300 000 Kč

200 000 Kč

50 000 Kč

organizace
nežádala

295 075 Kč

200 000 Kč

0 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z. s., Brněnský spolek
41 neslyšících, p. s.
IČO: 75 14 41 07
právní forma: pobočný spolek

Arteterapie

Osoby se sluchovým postižením

Vyřazeno - žádost obsahuje
nepovolený investiční
náklad zakoupení
keramické pece
v hodnotě 82 000 Kč
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organizace
62 organizací, 79 projektů

název projektu

cílová skupina

Svaz tělesně postižených v České
republice z. s. místní organizace
42 zdravotně postižených
IČO: 71 15 79 05
právní forma: pobočný spolek

Výtvarná a rukodělná činnost
zdravotně postižených

Dospělé osoby s různým zdravotním
postižením

Tichý svět, o. p. s.
IČO: 26 61 17 16
43
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Kurzy odezírání - 2022

Lidé, kteří mají problémy se sluchem,
nebo o sluch právě přichází, mají
progredující sluchovou vadu

Tichý svět, o. p. s.
IČO: 26 61 17 16
44
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Pojďte s námi znakovat

Mapování bariér v městě
Brně

45

TyfloCentrum Brno, o. p. s.
IČO: 26 22 32 10
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO MĚSTO, z.p.s.
46
IČO: 64 33 10 16
právní forma: pobočný spolek

47

Komunitní práce a aktivizace
osob přeživších holocaustu

dotace II 2022
rozpočet

požadavek NNO

návrh OSP

30 000 Kč

45 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

organizace
nežádala

92 000 Kč

92 000 Kč

0 Kč

Žáci ZŠ a studenti SŠ, VŠ (6-25 let)

80 000 Kč

106 000 Kč

106 000 Kč

50 000 Kč

Klienti se zrakovým postižením

35 000 Kč

152 000 Kč

70 000 Kč

50 000 Kč

40 000 Kč

345 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

80 000 Kč

452 300 Kč

174 000 Kč

100 000 Kč

0 Kč

208 600 Kč

43 800 Kč

0 Kč

9 407 919 Kč

2 987 262 Kč

1 505 000 Kč

K dotaci navržen účelnější
a dlouhodobější projekt
organizace

Pacienti s RS a podobnými
Celoroční provoz MS centra neurologickými diagnózami, jejich rodinní
komplexní podpora lidí s
příslušníci a přátelé, všechny věkové
roztroušenou sklerózou
skupiny

Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s
Downovým syndromem a jejich rodinám Rozvoj aktivního života lidí s
Downovým syndromem
IČO: 27 02 65 74
právní forma: zapsaný spolek

Židovská obec Brno
48 IČO: 49 46 54 73
právní forma: církevní právnická osoba

komentáře

schválená dotace
2021

Rodiče osob s Downovým syndromem,
děti a mladí lidé s Downovým
syndromem, veřejnost

Především osoby 70+, I. a II. Generace
přeživších holocaustu

aktivity pro CS celkem

Organizace získává na rok
2022 finance z Odboru
zdraví MMB
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organizace
62 organizací, 79 projektů

název projektu

cílová skupina

komentáře

schválená dotace
2021

dotace II 2022
rozpočet

požadavek NNO

návrh OSP

Pobytové aktivity
Domov pro mne, z. s.
49 IČO: 65 35 01 11
právní forma: zapsaný spolek

Příměstské tábory pro děti a
mládež s postižením

Osoby ve věku 6 - 26 let s mentálním
nebo kombinovaným postižením

Domov pro mne, z. s.
50 IČO: 65 35 01 11
právní forma: zapsaný spolek

Zážitkové pobyty pro osoby s
těžkým tělesným postižením

Slezská diakonie
51 IČO: 65 46 85 62
právní forma: církevní právnická osoba
SPMP ČR pobočný spolek Brno
52 IČO: 64 32 6837
právní forma: pobočný spolek

53

Společnost pro ranou péči, pobočka
Brno
IČO: 75 09 49 24
právní forma: pobočný spolek

120 000 Kč

403 600 Kč

120 000 Kč

120 000 Kč

Psoby s těžkým tělesným postižením ve
věku 18 - 65 let

50 000 Kč

145 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

Zážitkový pobyt pro rodiny s
dětmi z rané péče

Klienti a zájemci PRP Dorea (děti s
mentálním, tělesným a kombonovaným
postižením nebo opožděním
psychomotorického vývoje do sedmi let
věku), jejich pečující osoby a sourozenci

50 000 Kč

135 800 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

Tábor mentálně a
kombinovaně postižených
osob

Mentálně a kombinovaně postižené
osoby

100 000 Kč

874 105 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Společně

Rodiny s dětmi se zrakovým a
kombinovaným postižením

30 000 Kč

211 050 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

1 769 555 Kč

410 000 Kč

350 000 Kč

30 000 Kč

60 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

60 000 Kč

200 000 Kč

100 000 Kč

0 Kč

organizace
nežádala

107 000 Kč

107 000 Kč

40 000 Kč

pobyty celkem
Animoterapie
CANTES Brno z. p. s.
54 IČO: 72 02 65 70
právní forma: zapsaný pobočný spolek

Canisterapie pro zlepšení a
zkvalitnění života klientů

Dětské stacionáře, domovy seniorů, LDN,
MŠ, ZŠ, nemocnice, krizová centra,
chráněné bydlení

EPONA z. s.
55 IČO: 69 70 73 32
právní forma: zapsaný spolek

Společně jsme na koni

Pony Club Moravia, z. s.
56 IČO: 07 88 69 34
právní forma: zapsaný spolek

Animoterapie s poníky pro
seniory a zdravotně postižené Senioři a lidé se zdravotním postižením
žijící v ÚSP

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Nesplnění formálních
náležitostí - není působnost
ve městě Brně + získávají
na projekt zdroje z jiných
odborů MMB (OZ)
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organizace
62 organizací, 79 projektů

název projektu

cílová skupina

komentáře

schválená dotace
2021

dotace II 2022
rozpočet

požadavek NNO

návrh OSP

Pony Club Moravia, z. s.
57 IČO: 07 88 69 34
právní forma: zapsaný spolek

Pony podpora postižených
dětí

Děti se zdravotním postižením a jejich
rodiče

50 000 Kč

132 000 Kč

132 000 Kč

50 000 Kč

PONYPRO, z. s.
58 IČO: 077 42 347
právní forma: zapsaný polek

Animoterapie 2022

Handicapované děti, mládež, dospělí;
senioři

50 000 Kč

88 000 Kč

88 000 Kč

40 000 Kč

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
59 IČO: 70 88 26 31
právní forma: pobočný spolek

O přírodě v přírodě s PAS či
jiným handicapam

Osoby s poruchou autistického spektra
(PAS) nebo jiným zdravotním
handicapem.

90 000 Kč

151 393 Kč

89 393 Kč

89 000 Kč

738 393 Kč

546 393 Kč

249 000 Kč

0 Kč

804 416 Kč

100 000 Kč

0 Kč

animoterapie celkem
Rodiny s dětmi a lidé ohrožení sociálním vyloučením
Organizace dlouhodobě
získává dotace na další
projekt "Děti nebe" ve výši
60 000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální péči
60 IČO: 44 99 15 84
právní forma: církevní právnická osoba

Na rozcestí

Neúplné rodiny s dětmi

Diecézní charita Brno
61 IČO: 44 99 02 60
právní forma: církevní právnická osoba

Charitní záchranná síť

Lidé bez domova, osoby v krizi, osoby
ohrožené soc. vyloučením

100 000 Kč

376 538 Kč

180 000 Kč

90 000 Kč

Diecézní charita Brno
62 IČO: 44 99 02 60
právní forma: církevní právnická osoba

Textilní banka Baltazar

Osoby sociálně vyloučené, osoby
hrožené sociáním vyloučením, matky po
mateřské dovolené, lidé bez domova, lidé
dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s
duševním onemocněním, lidé po výkonu
trestu, lidé v obtížné sociální situaci

100 000 Kč

370 447 Kč

200 000 Kč

90 000 Kč

Dům pro Julii, z. ú.
63 IČO: 07 02 01 80
právní forma: zapsaný ústav

Sociální pracovníci a pracovníci v
sociálních službách, kteří poskytují
Supervize pracovníků v přímé
přímou péči dětem a mladistvým s život
péči
limitujícím nebo život ohrožujícím
onemocněním.

Sociální a zdravotní služba,
žádá na jiné programy MMB
- mimo účel Programu II

organizace
nežádala

155 440 Kč

108 808 Kč

0 Kč

Dům pro Julii, z. ú.
64 IČO: 07 02 01 80
právní forma: zapsaný ústav

Terapeutická pomoc rodinám
s dětmi s život limitujícím
nebo život ohrožujícím
onemocněním a pozůstalým

Sociální a zdravotní služba,
žádá na jiné programy MMB
- mimo účel Programu II

organizace
nežádala

139 720 Kč

111 776 Kč

0 Kč

Rodinní příslušníci dětí se životem
zkracujícím/ohrožujícím onemocněním.
Pozůstalí po úmrtí dítěte.
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organizace
62 organizací, 79 projektů

název projektu

cílová skupina

komentáře

EkoInkubátor, z. ú.
65 IČO: 27 05 60 74
právní forma: zapsaný ústav

Symbios - sdílené bydlení

Mladí dospělí opouštějící dětské domovy
a pěstounskou péči, vysokoškolští
studenti

Janus, z. s.
66 IČO: 26 57 50 86
Právní forma: zapsaný spolek

Centrum Janus

Dospívající a mladí dospělí opouštějící
ústavní výchovu a pěstounskou péči

MAGDALENIUM, z. s.
67 IČO: 65 35 19 32
právní forma: zapsaný spolek

Centrum komplexní a
specifické pomoci rodinám
ohroženým DN

Rodiny s výskytem domácího násilí

RENADI, o. p. s.
IČO: 29 36 82 27
68
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Kniha peerských příběhů o
zotavování pro klienty

Cílová skupina jiného
Lidé se závislostí primárně na alkoholu, dotačního programu MMB příp. návykových lécích nebo gamblingu, budou odkázání na
resp. s duševním onemocněním
protidrogového
koordinátora

SPONDEA, z. ú.
69 IČO: 25 34 63 42
právní forma: zapsaný ústav

Advokátní služby pro sociálně
Rodiny v rozvodovém konfliktu ohrožené
vyloučené rodiny v
sociálním vyloučením
rozvodovém konfliktu II

SPONDEA, z. ú.
70 IČO: 25 34 63 42
právní forma: zapsaný ústav

Práce s násilnou osobou II

Osoby nezvládající vztek ve vztazích

SPONDEA, z. ú.
71 IČO: 25 34 63 42
právní forma: zapsaný ústav

Terapie pro děti a mládež

Osoby v krizi, které potřebují terapeutické
služby

Teen Challenge International ČR
72 IČO: 68 40 26 86
právní forma: církevní právnická osoba

Potravinová a materiální
pomoc

0-70

TRIADA - Poradenské centrum, z. ú.
73 IČO: 26 64 74 86
právní forma: zapsaný ústav

Klub osvojitelů a odborná
podpora pro osvojitelské
rodiny

Budoucí i stávající osvojitelé, osvojené
děti, děti v procesu přebírání péče a v
preadopční péči

rodiny s dětmi a lidé ohrožení sociálním vyloučením celkem

schválená dotace
2021

dotace II 2022
rozpočet

požadavek NNO

návrh OSP

50 000 Kč

1 032 284 Kč

151 500 Kč

70 000 Kč

organizace
nežádala

1 133 000 Kč

150 000 Kč

120 000 Kč

50 000 Kč

2 842 929 Kč

348 711 Kč

50 000 Kč

organizace
nežádala

297 500 Kč

200 000 Kč

0 Kč

50 000 Kč

360 000 Kč

100 000 Kč

70 000 Kč

50 000 Kč

635 400 Kč

100 000 Kč

0 Kč

organizace
nežádala

782 000 Kč

100 000 Kč

48 000 Kč

Činnost, kterou by
organizace měla provádět v
rámci své sociální služby

organizace
nežádala

433 300 Kč

54 000 Kč

0 Kč

Projekt náhradní rodinné
péče - mimo účel Programu
II.

40 000 Kč

488 620 Kč

72 543 Kč

0 Kč

9 851 594 Kč

1 977 338 Kč

538 000 Kč

Potřebný projekt, zaplňující
chybějící poptávku po
službách pro mladé lidi,
opouštějící ústavní péči

Upřednostněny a
podpořeny dva další
projekty organizace ve výši
118 000 Kč
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organizace
62 organizací, 79 projektů

název projektu

cílová skupina

komentáře

schválená dotace
2021

dotace II 2022
rozpočet

požadavek NNO

návrh OSP

Sociálně zdravotní pomezí
Klienti s poruchami příjmu potravy (PPP),
využívající soc.službu "Odborné
soc.poradenství" v KC Anabell Brno, ve
věkové struktuře 9+, z hostorie
evidujeme i 68 letou klientku nebo
klientky mladšího věku.

Centrum Anabell, z. ú.
74 IČO: 26 60 65 18
právní forma: zapsaný ústav

Nutriční poradenství pro
klienty s poruchami příjmu
potravy IV.

Centrum Anabell, z. ú.
75 IČO: 26 60 65 18
právní forma: zapsaný ústav

Klienti s poruchami příjmu potravy (PPP),
Peer- konzultace pro klienty s využívající soc.službu "Odborné
soc.poradenství" v KC Anabell Brno, ve
poruchami příjmu potravy
věkové struktuře 15+

Centrum Anabell, z. ú.
76 IČO: 26 60 65 18
právní forma: zapsaný ústav

Preventivní aktivity v oblasti
poruch příjmu potravy VII.

ONKA, z. s.
77 IČO: 22680446
právní forma: zapsaný spolek

78

Popálky o. p. s.
IČO: 62158261
právní forma: obecně prospěšná
společnost

PRO Gaudia z. ú.
79 IČO: 26641135
právní forma: zapsaný ústav

50 000 Kč

255 000 Kč

107 000 Kč

100 000 Kč

organizace
nežádala

98 084 Kč

86 000 Kč

0 Kč

Žáci základních a středních škol v městě
Brně (12 - 18 let) + pedagogové škol na
území města Brna (25 - 60 let)

39 000 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

Podpora rodin onkologicky
léčených dětí

Rodiny onkologicky léčených dětí, včetně
dětí, které léčbu již ukončili

45 000 Kč

242 806 Kč

109 423 Kč

50 000 Kč

Podpora a poradenství pro
osoby po úrazu popálením

Lidé jakéhokoliv věku, kteří utrpěli
popáleninový úraz. Dále je to rodina a
blízcí pacientů, které zasáhl úraz v oblasti
psychologické a sociální.

50 000 Kč

410 169 Kč

87 000 Kč

50 000 Kč

30 000 Kč

753 249 Kč

75 000 Kč

50 000 Kč

1 798 308 Kč

503 423 Kč

289 000 Kč

29 779 879 Kč

8 825 583 Kč

4 000 000 Kč

Psychosociální podpora osob Pacienti s onkologickým či jiným
závažným onemocněním, osoby jim
při střetu se závažným
blízké a jejich rodinní příslušníci
onemocněním v Brně

sociálně zdravotní pomezí celkem
Celkem za všechny projekty Program II

Upřednostněny a
podpořeny dva přínosné
dlouhodobější projekty ve
výši 139 000 Kč

Stránka 10 z 10
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Rozpočtové opatření
v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun
ORJ
§
Položka
7200
7200
7200
7200

4359
4359
4359
4359

5221
5213
5222
5223

ÚZ

ORG
7720
7720
7720
7720

Věcná náplň
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
Neivestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám
Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

Upr. rozpočet
k 8.3.2022
6 500
0
74 101
1 904

Úprava
rozpočtu + -2 903
30
2 344
529

Rozpočet
po změně
3 597
30
76 445
2 433
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S M L O U V A č.
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna

I.
Smluvní strany
Poskytovatel:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno-město
IČO: 44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
4, č. ú. 111211222/0800
zástupce: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
k podpisu smlouvy oprávněn PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí Odboru
sociální péče Magistrátu města Brna, na základě pověření
(dále jen „poskytovatel“)

Příjemce:

název nestátní neziskové organizace, právní forma
sídlo
IČO
bankovní spojení:
zapsaná/ý v ……………. rejstříku vedeném ……………… soudem,
oddíl …, vložka ….
(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.
II.
Předmět a účel smlouvy
2.1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ……………..,- Kč (slovy:
………………………. tisíc korun českých) na projekt „……………………….(dále jen „projekt“), a
to v souladu s žádostí evidovanou pod č.j. MMB/ ……………… /202…

2.2.

Účelem smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu města Brna ve formě
neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) k zajištění činností, které vhodným způsobem navazují na
sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
nebo je doplňují, na území města Brna.

2.3.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní odpovědnost,
v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a Dotačními pravidly statutárního města
Brna.

1
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III.
Podmínky použití dotace
3.1.

Dotace bude po podpisu smlouvy poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

3.2.

Podmínkou převodu dotace je předložení vyúčtování dotace z roku 2021, a to do 31.1.2022. To
neplatí v případě, že žadatel v roce 2021 dotaci neobdržel.

3.3.

Příjemce se zavazuje:
a)

použít dotaci v souladu s právními předpisy, Dotačními pravidly statutárního města Brna,
s předloženým (případně aktualizovaným) projektem, tzn. je povinen dodržet uvedený obsah
projektu, objem práce, rozpočet projektu a veškeré další uvedené ukazatele a touto
smlouvou,

b)

splnit účel dotace, na který mu byla poskytnuta, a to v období, v němž má být účelu
dosaženo. Účel dotace nelze bez souhlasu poskytovatele měnit.

c)

vynakládat dotaci efektivně, účelně a hospodárně.

d)

změny během realizace projektu bezodkladně předložit ke schválení poskytovatelem (na
adresu: dotace.kpss@brno.cz), přičemž tyto změny musí být v souladu se základní ideou,
účelem a cílem projektu, uvedenými v žádosti o dotace.

3.4.

V případě schválení nižší než požadované částky dotace se příjemce zavazuje do 30 dnů od
uzavření smlouvy odeslat elektronickou formou (na adresu: dotace.kpss@brno.cz)
aktualizovanou úpravu projektu na předepsaném formuláři, odpovídající výši schválené dotace.

3.5.

Dotaci nelze použít na odměny členům statutárních či jiných orgánů příjemce; na pohoštění,
peněžní a věcné dary; odpis dlouhodobého majetku; nákup nemovitostí; úhradu cestovních
náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších
předpisů; zahraniční cesty; dotace jiným subjektům; nákup výpočetní techniky, mobilních telefonů
apod.; úhradu úvěrů a zápůjček, penále, pokut, správních a místních poplatků.

3.6.

Uznatelným nákladem vyúčtování dotace je náklad, který byl zanesen do účetnictví příjemce, je
identifikovatelný a podložený ostatními záznamy. Účetní doklad musí být vystaven na příjemce
dotace. Uznatelný náklad musí být v souladu s výzvou, s účelem dotace, s požadavkem v žádosti
s touto smlouvou.

3.7.

Dotace poskytnutá podle této smlouvy je nepřenositelná na jiné fyzické nebo právnické osoby,
pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací předmětu této smlouvy.

3.8.

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2022. Prostředky
dotace nelze převádět do roku následujícího.
IV.
Povinnosti příjemce

4.1.

Příjemce se zavazuje v souladu s platnou právní úpravou poskytnutou dotaci z rozpočtu města
Brna vést v účetnictví odděleně od jiných zdrojů příjmů. Příjemce odpovídá za řádné vedení a
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno
z dotace města Brna ve výši (částka) Kč“ a číslo smlouvy.

4.2.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději v termínu do 31. 1. 2023 kompletní
závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace tak, že vyplní předepsaný formulář, který je k dispozici
na webových stránkách města https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-4namestka-primatorky/odbor-socialni-pece/ v části „dotační programy“. Příjemce doloží
poskytovateli hlavní knihu a dále doklady prokazující využití dotace v souladu uzavřenou
smlouvou včetně věcného soupisu jednotlivých položek vynaložených nákladů. Jedná se
zejména o kopie účetních dokladů, tj. účtenek, výdajových a příjmových dokladů, smluv,
bankovních výpisů včetně originálů k nahlédnutí. Příjemce garantuje, že předložené účetní
doklady ve výši poskytnuté dotace nebyly a nebudou duplicitně použity ve vyúčtování dotace
poskytnuté jiným subjektem. V případě, že příjemci vznikne povinnost vrátit dotaci či její část dle
této smlouvy, je povinen tuto vrátit v roce 2022 na účet č. 111211222/0800 a v roce 2023 na účet
2
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111350222/0800 VS 64022229. Současně se zasláním vratky dotace nebo její části zpět na účet
poskytovatele, zašle příjemce dotace Odboru sociální péče Magistrátu města Brna oznámení, ve
kterém uvede důvod vrácení prostředků, účel, na který byla dotace poskytnuta, číslo účtu plátce,
číslo účtu příjemce a symboly platby. Oznámení zašle na e-mail: dotace.kpss@brno.cz.
4.3.

Dotaci nelze finančně vyúčtovat formou zápočtu.

4.4.

V případě insolvence, přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací je tento povinen každou takovou
skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní
naplněné účelu smlouvy a rozhodnout o vrácení poskytnuté dotace či její části. Pokud
poskytovatel rozhodne o povinnosti příjemce vrátit doposud vyplacenou dotaci či její část,
příjemce tak učiní způsobem a ve lhůtě stanovené ve výzvě. Příjemce se rovněž zavazuje
k součinnosti při předávání veškerých informací o změnách základních údajů v osobě příjemce,
jako např. název příjemce, jméno osoby oprávněné jednat jménem příjemce, jméno vedoucího
zařízení, změnu sídla, telefonního čísla, bankovního účtu, změnu statutárního zástupce apod.
Oznámení učiní písemně bez zbytečného odkladu na adresu: dotace.kpss@brno.cz.

4.5.

Příjemce dotace je povinen uvádět v jakémkoliv kontaktu s veřejností, médii a při prezentaci
projektu, že projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna. Při poskytování
informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o
rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

4.6.

Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení projektu archivovat (a k výzvě poskytovatele
či jiné oprávněné osoby předložit ke kontrole) následující podkladové materiály:
a)

žádost o poskytnutí dotace včetně povinných příloh,

b)

tuto smlouvu,

c)

originály dokladů, prokazující čerpání dotace,

d)

dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána,

e)

finanční vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu o splnění účelu projektu, je-li
poskytovatelem vyžadována
V.
Odpovědnost příjemce

5.1.

Příjemce nese odpovědnost za využití dotace z rozpočtu města Brna v souladu s respektováním
pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o
fungování Evropské unie a Nařízení Komise EU č. 651/2014. V případě, že Evropská komise
dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu
je příjemce povinen veřejnou podporu vrátit včetně úroků.

5.2.

Příjemce podpisem této smlouvy prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy vůči němu nebyl
vydán Komisí EU inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory,
v návaznosti na rozhodnutí Komise EU, jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a
neslučitelnou s vnitřním trhem, dále příjemce prohlašuje, že není podnikem v obtížích v souladu
s Nařízením Komise EU č. 651/2014 a že nemá závazky po lhůtě splatnosti.

5.3.

Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti ochrany osobních údajů,
zejména ve smyslu splnění informační povinnosti dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
volného pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
VI.
Kontrola

6.1.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu realizace projektu a účelnost využití
poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
3
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změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn v případě
zjištění nesrovnalostí požadovat vysvětlení a bezodkladné doplnění příslušných dokladů.
6.2.

Příjemce je povinen kdykoliv umožnit zástupcům Odboru sociální péče Magistrátu města Brna
nebo jinému příslušnému kontrolnímu orgánu věcnou kontrolu účetnictví, umožňující prověřit
veškeré příjmy a výdaje příjemce související s projektem, kontrolovat dodržení účelu a podmínek,
za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen zejména předložit kontrolním orgánům
poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití
prostředků v souladu s účelem projektu. Příjemce je povinen při kontrole na místě předložit
veškerou dokumentaci vztahující se k realizovanému projektu, tzn. výkaznictví relevantních
ukazatelů dle předloženého projektu (např. počet klientů, počet uskutečněných aktivit, počet
hodin odvedené práce, v případě dopravy klientů počet ujetých km a další relevantní dokumentaci
(příp. i fotodokumentaci uskutečněných aktivit apod.)

6.3.

Příjemce je povinen na žádost poskytovatele poskytnout tomuto veškeré informace o výsledcích
kontrol včetně kopií protokolů z těchto kontrol, které souvisejí s poskytnutou dotací a o všech
navrhovaných a uložených nápravných opatřeních a jejich splnění, a to ve lhůtě stanovené
poskytovatelem.

6.4.

Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci či její část, která:
a)

byla použita neoprávněně nebo v rozporu s účelem schváleným ve smlouvě,

b)

nebyla dle smlouvy řádně finančně vyúčtována v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.2. této
smlouvy, případně ani v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem,

c)

a to do 15 dnů od doručení výzvy k vrácení dotace či její části.
VII.
Sankce

7.1.

Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností stanovených touto smlouvou bude
řešeno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.

Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují následující
porušení a nepravdivá prohlášení, za které se uloží nižší odvod:
a) za nepravdivá prohlášení o údajích uvedených v „Žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního
města Brna…“ činí odvod 10 % z poskytnuté dotace,
b) za opožděné dodání vyúčtování dle článku IV. odst.4. 2. této smlouvy nejvýše o 10 dní činí
odvod 10 % z poskytnuté dotace,

7.3.

Dotace či její část se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.
VIII.
Ukončení smlouvy

8.1.

Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

8.2.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.

8.3.

Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
b) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce
odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve
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smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
smlouvy,
e) je v likvidaci,
f)

změní právní formu bez souhlasu poskytovatele,

g) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.
8.4.

V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká
a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.

8.5.

Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.

8.6.

Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy
však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

8.7.

Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty
pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
účinnosti výpovědi.

8.8.

Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
IX.
Závěrečná ustanovení

9.1.

Změny a doplnění smlouvy mohou být provedeny pouze ve formě písemných, řádně číslovaných
dodatků.

9.2.

Smluvní strany se ve smyslu § 167 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů dohodly, že příjemce i poskytovatel může podat písemný návrh na zrušení
veřejnoprávní smlouvy i bez udání důvodů. Součástí návrhu musí být vzájemné vypořádání práv
a závazků.

9.3.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

9.4.

Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(zejména § 9 odstavec 2 citovaného zákona).

9.5.

Příjemce souhlasí se jmenovitým zveřejněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
úřední desce města Brna.

9.6.

Příjemce není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za
poskytovatelem započíst poskytovatelovi pohledávky a/nebo jejich části za příjemcem.

9.7.

Postoupení práv a povinností z této smlouvy včetně případného postoupení pohledávek z této
smlouvy, případně postoupení smlouvy jako celku a/nebo její části může příjemce platně
uskutečnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
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9.8

Ustanovení odstavce 1) § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů se neuplatní; každá ze stran na sebe ve smyslu ustanovení odstavce 2) § 1765 zákona
převzala nebezpečí změny okolností.

9.9.

Pro účely této Smlouvy v oblasti doručování platí fikce doručení, kdy písemnost se považuje
v případě pochybností za řádně doručenou v případě, že je odeslána doporučenou zásilkou
prostřednictvím příslušného provozovatele poštovních služeb na adresu sídla druhé strany,
aktuálně uvedenou ve veřejném (obchodním, živnostenském) rejstříku s tím, že za den doručení
je považován třetí pracovní den následující po dni, kdy byla takto tato písemnost doporučeně
odeslána druhé straně.

9.10. Smlouva je sepsána v 4 výtiscích, každý s platností originálu. Poskytovatel obdrží 3 vyhotovení
a příjemce 1 vyhotovení této smlouvy.
9.11. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě
pravdivých údajů, srozumitelně, vážně, dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran
své podpisy.

X.
Doložka
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/37 konaném dne
5. 4. 2022.
Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato
smlouva uveřejněna v registru smluv. Poskytovatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci
registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

V Brně dne

V Brně dne

Za statutární město Brno:

za ……………………….:

__________________________________
__________________________________
PaedDr. Jan Polák, CSc.
vedoucí Odboru sociální péče
Magistrátu města Brno
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