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

28. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické
výchovy ve městě Brně na rok 2022 a návrh rozpočtového opatření
Anotace
Prostřednictvím materiálu je předkládán návrh hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na podporu
projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2022

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně z
rozpočtu města Brna na rok 2022 v celkové výši
1 300 000 Kč dle přehledu navržených dotací uvedených v tabulce
"Přehled navržených dotací na podporu projektů ekologické výchovy na rok 2022",
která tvoří přílohu č....tohoto zápisu
- uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za
stanovených podmínek, které tvoří přílohu č...tohoto zápisu
- rozpočtové opatření dle tabulky "Rozpočtové opatření", které tvoří přílohu
č...tohoto zápisu, z důvodu jiné právní subjektivity žadatelů o výše uvedené dotace,
než bylo schváleno v rozpočtu města Brna na rok 2022

Stanoviska
Projednáno na R8/207. schůzi RMB dne 16.3.2022. Usnesení bylo přijato.
FV projednal dne 30.3.2022. Stanovisko bude sděleno
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
23.3.2022 v 07:56
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 23.3.2022 v 12:54
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
22.3.2022 v 10:15

Sestava vytvořena 23.3.2022 v 12:54
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Vygenerováno programem eMMB

Strana 2 / 22

Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha (Podrobnější informace o projektech ZMB.pdf)
Příloha k usnesení (Tabulka - Přehled navržených dotací ZMB.pdf)
Příloha k usnesení (Podmínky smluv.pdf)
Příloha k usnesení (Rozpočtové opatření - tabulka ZMB.pdf)
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12 - 15
16 - 21
22 - 22
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Důvodová zpráva
Dle dotačního programu „Podpora projektů ekologické výchovy ve městě Brně dle
vyhlášeného tématu“ mohou být poskytovány dotace na podporu projektů ekologické výchovy
právnickým osobám na neinvestiční výdaje s výjimkou osobních nákladů.
Příjem žádostí na rok 2022 byl elektronicky v programu GRANTYS uzavřen 31. 10. 2021.
Odboru životního prostředí bylo v tomto termínu podáno 26 žádostí na podporu tematicky
zaměřených ekologických projektů. Vyhlášeným tématem pro předkládání projektů na
ekologickou výchovu na rok 2022 je „Zvýšení povědomí společnosti o tzv. GREEN DEAL a
jeho významu pro Českou republiku“. Znění tematicky zaměřeného dotačního programu je
dostupné na www.ekodotace.brno.cz pod odkazem Dokumenty.
Celková částka požadovaná na dotace činí 1 720 200,- Kč, v rozpočtu se na daný účel počítá
s částkou 2 000 000,- Kč.
V rámci prosincové KŽP 2021 OŽP zaslal elektronicky žádosti na podporu projektů
ekologické výchovy jednotlivým členům KŽP RMB k hodnocení dle Metodiky hodnocení
žádostí o dotaci na podporu projektů ekologické výchovy. Po zapracování obdržených
hodnocení členů KŽP Odborem životního prostředí, OŽP na základě schváleného dotačního
programu a zkušeností se žadateli upravil některé navržené částky u žádostí a předložil takto
upravený celkový návrh KŽP ke schválení, případně k dalším úpravám. Výsledné upravené
částky jsou součástí předkládaného materiálu.
Možnosti podat si žádost o dotaci využily kromě spolků i další subjekty (Biskupské
gymnázium Brno a mateřská škola, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola
pedagogická Brno, Institut Cirkulární Ekonomiky, Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Brno, DDM Brno Helceletova, Montessori Morava, TyfloCentrum
Brno). Z tohoto důvodu je souběžně s přehledem příspěvků navrženo i rozpočtové opatření,
kterým se převádí dílčí část financí z položky 5222 Neinvestiční transfery spolkům na
následující položky v rámci § 3792:
- pol. 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (203 tis. Kč)
DDM Brno Helceletova, přísp. org. - 69 tis. Kč, Lipka - školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Brno, přísp. org. - 134 tis. Kč,
- pol. 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
(86 tis. Kč)
Montessori Morava, o.p.s. - 29 tis. Kč, TyfloCentrum, o.p.s. - 42 tis. Kč, Institut Cirkulární
Ekonomiky, z.ú. – 15 tis. Kč
- pol. 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (120 tis. Kč)
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola – 40 tis. Kč,
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická – 80 tis. Kč
RMB projednala dne 16.3.2022
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JUDr.
Vaňková
Mgr.
Hladík
Bc.
Koláčný
JUDr.
Oliva
JUDr.
Kerndl
Róbert
Čuma
Ing. Fišer
Ing. Grund
RNDr.
Chvátal
Ing.
Kratochvíl
Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 10 členy.
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Podrobnější informace o projektech, případně o žadatelích
1. Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola, školská právnická osoba
GREEN DEAL? Není nám to jedno
Požadovaná dotace: 100 000,-Kč
Navržená částka: 40 000,-Kč
Účel: služby, lektorné
Obsahem projektu jsou aktivity studentů a pedagogů školy, vedoucí k naplňování cílů Zelené dohody
pro Evropu a šíření osvěty na toto téma. Aktivity jsou zaměřeny jednak na osvětu a vzdělávání v
oblasti GREEN DEAL a dále na zřízení venkovní učebny v prostoru přírodní školní zahrady, a to za
účelem možnosti nahradit výuku v klimatizovaných učebnách výukou venku. Spotřeba energie na
klimatizaci učeben je vysoká a cílem je ji snížit. Studenti tuto aktivitu pojali jako svůj projekt, návrh
venkovní učebny i přístupového chodníku řeší s vedením školy i se zahradní architektkou.
2. Černovické sdružení, z.s.
Na zemi, ve vodě, ve vzduchu
Požadovaná dotace: 20 000,-Kč
Navržená částka: 20 000,-Kč
Účel: materiál, služby, lektorné
Černovické sdružení již 9 let pořádá akce pro děti i dospělé se vzdělávacím a výchovným aspektem besedy a komentované vycházky z oblasti přírody i historie (naposledy např. Toulky za černovickými
stromy), tematicky zaměřený dětský den vždy s osvětovými prvky (Na chalupě u lesa, Kouzelná
věda,...), naučné stezky, cestovatelské besedy, komunitní jarmarky... Akce „Na zemi, ve vodě, ve
vzduchu“ se uskuteční na jaře 2022. Cílem akce je přiblížit černovickou faunu a floru při setkání
v místním Lesoparku dětem i dospělým ve spolupráci s ekology, místními rybáři, myslivci, krajináři a
skauty. Z dohody Green Deal se budeme věnovat především těmto bodům:
• Životní prostředí bez toxických látek
• Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti.
3. ČLOVÍČEK (ONE LITTLE) z.s., spolek
Človíček a cesta vody
Požadovaná dotace: 33 200,-Kč
Navržená částka: 33 000,-Kč
Účel: materiál, služby, vstupné
Přírodní dětský klub (PDK) Človíček funguje od r. 2016 jako alternativní forma předškolního zařízení
založeného na koncepci EVVO. Klub je provozován pro děti od 2,5 – 6 let s cílem rozvíjet lásku a
úctu k přírodě. Cílem předkládaného projektu je edukace široké veřejnosti v oblasti témat zelené
dohody pro Evropu – zdravá půda a potraviny. Projektové aktivity provedou zvoleným tématem nejen
děti PDK Človíček, ale i širokou veřejnost v rámci interaktivní naučné stezky Od semínka k chlebíčku.
Projekt nabídne inspiraci pro způsoby zdravého a soběstačného pěstování potravin. Výukové aktivity
v zahradě PDK Človíček budou pro děti nejen zábavou, ale i zdrojem poznání.
4. Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
EKOvýchova na CMG a SOŠPG Brno
Požadovaná dotace: 100 000,-Kč
Navržená částka: 80 000,-Kč
Účel: materiál, služby
Obsahem projektu je osvěta a vzdělávání v oblasti změny klimatu a zhoršování životního prostředí,
které i studenti střední školy začínají vnímat jako existenciální hrozbu pro svět. Kromě vzdělávacích
aktivit je obsahem projektu řešení používání jednorázových obalů ve školní jídelně, kterému chtějí
žáci i pedagogové školy zabránit a nahradit je omyvatelnými.
5. Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
Zelená zahrada
Požadovaná dotace: 87 000,-Kč
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Navržená částka: 69 000,-Kč
Účel: materiál, služby, lektorné, doprava, ubytování a strava, vstupné, odměny pro účastníky
Nově vzniklé aktivity mají získat pozornost a stálý zájem občanů o ochranu životního prostředí,
zdravou půdu, zdravé potraviny, nezávadnou vodu a další aspekty v rámci Zelené dohody pro Evropu.
Cílem projektu je vytvoření materiálních podmínek pro otevření nového zájmového vzdělávání v
oblasti zahradničení a pěstování, v souvislosti s tím motivovat rodiče dětí vyrůstajících ve městě k
zájmu o pěstování ovoce a zeleniny bez umělých hnojiv a pesticidů, naučit děti vážit si přírodních
zdrojů, které byly svépomoci vypěstovány, předávat lásku k pěstování a radost z každého
vypěstovaného plodu a uplatnit získané znalosti v budoucnosti. Všechny aktivity budou zveřejněny
na webových stránkách www.helceletka.cz. Obnovení záhonů a travnatých ploch na zahradách DDM a
jejich následné vitální udržování.
6. EkoCentrum Brno, spolek
4 ROČNÍ OBDOBÍ pro Green Deal
Požadovaná dotace: 97 000,-Kč
Navržená částka: 77 000,-Kč
Účel: materiál, služby
Projekt zahrne celoroční nabídku informačních a osvětových aktivit se záměrem zvýšit povědomí
cílové skupiny o tzv. GREEN DEAL. Aktivity budou členěny do bloků podle ročních období, v
každém bloku bude kladen důraz na vybraná stěžejní témata z balíčku opatření EK. Cílem je
informovat občany o možnostech jejich vlastního šetrného přístupu ke krajině, motivovat je k
aktivnějšímu jednání a zvýšit povědomí o nezbytnosti zajistit čisté ovzduší, vodu a půdu, biologickou
rozmanitost, ekologičtější energie, zdravé potraviny, delší životnost výrobků a růst veřejné hromadné
dopravy.
7. EkoCentrum Brno, spolek
5 OSVĚTOVÝCH AKCÍ pro Green Deal
Požadovaná dotace: 52 000,-Kč
Navržená částka: 41 000,-Kč
Účel: služby, materiál, provoz kanceláře
Inspirační a osvětové centrum Písečník v Brně již řadu let nabízí návštěvníkům a dalším zájemcům
informace a programy zaměřené na podporu vztahu obyvatel k ekologicky šetrnému a zdravému
životnímu stylu. Projekt zahrne realizaci 5 rozsáhlých osvětových akcí v Brně a okolí se záměrem
zvýšit povědomí cílové skupiny o tzv. GREEN DEAL. V kampani předcházející akcím bude
informováno početné publikum a prostřednictvím poznávacích a zážitkových aktivit na akcích budou
účastníci motivováni k aktivnímu jednání v tématech jako je biologická rozmanitost, ekologičtější
energie, zdravé potraviny, delší životnost výrobků, podpora a ekologizace veřejné hromadné dopravy.
8. Filiánek, z.s., spolek
Výukové programy pro školy a školky se zaměřením na ochranu životního prostředí
Požadovaná dotace: 96 000,-Kč
Navržená částka: 96 000,-Kč
Účel: materiál, služby, provoz kanceláře, lektorné
Předkládaný projekt si klade za cíl seznámit 460-600 dětí ve 26-30 brněnských školních a
předškolních zařízeních s problematikou tématu Green Deal Zelená dohoda pro Evropu. Osvěta bude
probíhat formou cyklu výukových programů „Výukové programy pro školy a školky se zaměřením na
ochranu životního prostředí“ i směrem k rodičům dětí ze škol formou pracovních listů. Výukové
programy budou zaměřeny na recyklaci a odpadové hospodářství v různých oblastech života lidí. Vše
bude dokumentováno a doplněno fotografiemi z celého projektu. Školy obdrží Certifikáty o zapojení
do projektu.
9. Hnutí Brontosaurus, spolek
Sucho ve městě
Požadovaná dotace: 45 500,-Kč
Navržená částka: 36 000,-Kč
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Účel: materiál, nájemné, energie, služby, lektorné, pronájem prostor a ubytování
Od roku 2000 je Brno sídlem celého Hnutí Brontosaurus. Na území Brna působí cca 10 z 45
základních článků HB.
Projekt cílí na osvětu a informování brněnské veřejnosti v oblasti dopadů klimatických změn a
možností jednotlivců aktivně se podílet na implementaci společné evropské dohody Green Deal. V
rámci projektu budou školeni a informováni organizátoři a realizátoři dobrovolnických akcí v Brně
nebo pro brněnskou veřejnost tak, aby byli schopni účinně, moderně a atraktivně téma prezentovat
veřejnosti a zařazovat osvětu o evropské dohodě Green Deal do svých dobrovolnických a osvětových
akcí a akce připravovat v kontextu tohoto dokumentu.
10. Institut Cirkulární Ekonomiky z.ú., spolek
Strážce planety
Požadovaná dotace: 55 400,-Kč
Navržená částka: 15 000,-Kč
Účel: materiál, služby, cestovné
Součástí Zelené dohody je i Akční plán pro cirkulární ekonomiku, týkající se bezobalové produkce,
snížení množství odpadů, na které je náš vzdělávací program, určený dětem, zaměřený. Program je
určen pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Program představí a vysvětlí cirkulární principy v přírodě a v
lidském světě, naučí děti předcházet vzniku odpadu, nebo je alespoň minimalizovat. Pro MŠ uvádíme
hravou formou povídání O Nemocné planetě. Pro žáky ZŠ uvádíme interaktivní přednášku Cirkulární
svět s pomocí Power Point. Děti se učí o třídění, co odpad v přírodě způsobuje, učí se také o
kompostování, recyklaci, upcyklaci a o šetrném přístupu k přírodním zdrojům. Každá třída dostává
pracovní sešit s interaktivními eko - úkoly. Děti si na památku vyrobí odznáček Strážce planety.
11. Lesní mateřská škola Divočina
Green deal pro děti v Divočině
Požadovaná dotace: 82 600,-Kč
Navržená částka: 82 000,-Kč
Účel: materiál, služby, lektorné
Poskytnutí kvalitní a pestré zážitkové výuky ekologie pro děti předškolního věku v souvislosti s
aktuálními celosvětovými tématy především dohodou Green Deal. Poznávání přírody i dopadu
lidského jednání na celý ekosystém a klimatickou změnu. Podpora a vedení dětí k udržitelnému
životnímu stylu díky programu EVVO. Prohlubování vzdělávání pedagogů v ekologické výuce.
12. Lesní mateřská škola Mariánka
I malé děti mohou dělat velké změny
Požadovaná dotace: 39 500,-Kč
Navržená částka: 39 000,-Kč
Účel: materiál, služby, lektorné, vstupné
LMŠ Mariánka má k dispozici pozemek o rozloze 1000 m2 v Brně Líšni.
Projekt I malé děti mohou dělat velké změny je zaměřen na ekologickou výchovu dětí předškolního
věku navštěvujících Lesní mateřskou školu Mariánku a osvětovou činnost mezi rodinami dětí na téma
Green Deal. Děti se metodami prožitkového učení seznámí s významem lokálního zásobování,
hospodaření s vodou nebo klimatickou změnou. Budou se učit pěstovat plodiny, poznávat jedlé
rostliny v přírodě, porozumět koloběhu vody a hospodaření s ní. Pro rodiny uspořádáme osvětové
přednášky a lesní stezku s tématem změny klimatu a zhoršování životního prostředí, na něž přizveme i
širokou veřejnost.
13. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Ekologická výchova na Jezírku 2022
Požadovaná dotace: 75 000,-Kč
Navržená částka: 75 000,-Kč
Účel: materiál, služby, odborné poradenství a vedení semináře
Projektem se rádi připojíme ke kampani Magistrátu města Brna na popularizaci dohody Green Deal.
Na naše tradiční akce pro veřejnost připravíme přednášky a dílničky k některým tématům Zelené
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dohody. Vytvoříme několik naučných zastavení věnovaných konkrétním tématům a principům ze
Zelené dohody a to na Pěšině Karla Morávka, u našich nových zastávek MHD, u parkoviště a ve
frekventovaném sadu U jezírka. O ukázkových opatřeních naplňujících Green Deal budeme
informovat i uvnitř budov pracoviště Jezírko.
14. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Environmentální aktivity podporující Green Deal 2022
Požadovaná dotace: 74 000,-Kč
Navržená částka: 59 000,-Kč
Účel: materiál, služby, lektorné, odborné konzultace a poradenství
Projekt popularizuje téma Green Deal široké veřejnosti. Cílem je vytvořit několik nástrojů k tématu.
Pro mladší cílovou skupinu dětí/žáků vznikne 5-7 zastavení zahradní stezky s lavičkami. Vznikne
informační leták o Green Deal s přesahem do vzdělávání pro učitele. Připravena bude vzdělávací
aktivita pro členy kroužků a táborů a 2x seminář pro dospělé, vznikne nízkouhlíková kuchařka.
Vznikne koncept nízkouhlíkové strategie Lipky. Budou realizovány drobné mitigační a adaptační
opatření (zelená střecha, komposty, výsadby zeleně). Projekt bude realizován na pracovišti
Rozmarýnek.
15. Montessori Morava, o.p.s.
Zelená cesta
Požadovaná dotace: 29 000,-Kč
Navržená částka: 29 000,-Kč
Účel: materiál, nájem
Montessori Morava se od roku 2001 věnuje vzdělávání v rámci Montessori pedagogiky.
Projekt je zaměřen na ekologickou výchovu u dětí předškolního věku. Ochrana životního prostředí a
jeho dlouhodobá udržitelnost je velkou výzvou pro generaci dospělých a velkým závazkem pro děti.
Proto je nezbytné, aby se již od raného věku seznamovaly s možnostmi ochrany prostředí a také s
možnostmi, které jsou s tím spojeny. Zelená dohoda pro Evropu je plán, jak zajistit udržitelné
hospodaření v zemích Evropské unie a seznámení s tímto plánem už v dětském věku je nezbytné.
Samozřejmě formou, která odpovídá potřebám malých dětí. V rámci výchovných programů tak dětem
představíme principy, nástroje a soubory opatření, které s plánem Green Dealu souvisí.
16. Myslivecký spolek Nimrod Brno 2001, z.s., spolek
Evropská strategie v oblasti lesnictví na základě Green Deal
Požadovaná dotace: 50 000,-Kč
Navržená částka: 50 000,-Kč
Účel: nájem za honitbu
Myslivecký spolek se na základě pozitivních reakcí účastníků akcí z let 2019 a 2020 rozhodl uspořádat
třetí ročník akce, tentokráte s názvem Evropská strategie v oblasti lesnictví na základě Green Deal,
která byla přijata 16. 7. 2021. Projekt cílí na děti a jejich rodiče a de facto na každého z Brna, kdo se
chce dozvědět něco bližšího o směru jakým se bude ubírat Česko a jeho vztah k přírodě v následující
letech. Zároveň proběhnou přednášky z okruhů lesní pedagogiky a adaptační opatření budou
zastoupena výsadbou stromů za účelem obnovy lesa poničeného kůrovcem v Jeseníkách.
17. NA VĚTVI - přírodní škola, z.s.
Děti a rodiče NA VĚTVI pro klima
Požadovaná dotace: 55 000,-Kč
Navržená částka: 55 000,-Kč
Účel: materiál, lektorné
Projekt ,,Děti a rodiče NA VĚTVI pro klima" je přímo zaměřen na vzdělávání dětí a rodičů v oblasti
změny spotřebitelského chování, které může výrazně odvrátit hrozbu globálního oteplování a všech
rizik s ním spojených. Cílem našeho projektu je informovat děti a rodiče o problému změny klimatu,
jeho rizicích a dopadech, a především o konkrétních krocích, které každý může díky šetrnému chování
a přístupu k životnímu prostředí pro snižování emisí skleníkových plynů udělat. Projekt tak přímo
přispívá k cílům Zelené dohody pro Evropu snižovat emise skleníkových plynů.
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18. Pod Holednou Jundrov, z.s., spolek
Pravidelná environmentální výchova prožitkem
Požadovaná dotace: 79 500,-Kč
Navržená částka: 72 000,-Kč
Účel: materiál, služby, doprava, nájem, energie, lektorné, vstupné, konzultační a poradenské služby
Spolek Pod Holednou Jundrov, z.s. byl založen v r. 2015.
Záměrem projektu je v roce 2022 realizovat pravidelnou, systematickou a zejména praktickou
environmentální výchovu dětí navštěvujících Lesní klub Sojka. Spolu s tím prostřednictvím
komunitního fungování klubu, společnými akcemi a akcemi pro veřejnost, pozitivně působit v oblasti
ochrany životního prostředí na širší společnost. Součástí projektu je i zkvalitňování zázemí a vybavení
klubu pro výuku. Téma GREEN DEAL a zvýšení povědomí o jeho cílech je do projektu zapracováno
zejména praktickým přispíváním k dosažení cílů dohody a v cíleném informování rodičů a veřejnosti
užívající služby klubu.
19. Rezekvítek, z.s., spolek
Dobrovolně pro přírodu
Požadovaná dotace: 65 500,-Kč
Navržená částka: 52 000,-Kč
Účel: materiál, služby, nákup fotografií
Projektem chceme aktivně zapojit veřejnost do ochrany a obnovy ekosystémů a biologické
rozmanitosti na lokální úrovni. Prací na chráněných územích a přímým kontaktem s přírodou formovat
jejich vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí. Nabídneme smysluplnou činnost, která pomůže
přírodě i dobrovolníkům samotným, protože získají cenné zkušenosti, méně běžné znalosti a vědomí
užitečnosti pro životní prostředí.
20. Rezekvítek, z.s., spolek
Vánoční stromky – stromky pro život
Požadovaná dotace: 43 000,-Kč
Navržená částka: 15 000,-Kč
Účel: materiál, služby
Tradiční předvánoční projekt několika brněnských organizací. Jejichž snahou je podpořit využívání
živých stromů v domácnostech v období Vánoc namísto řezaných. Dále podpořit návrat jedle bělokoré
do lesa. Cílem projektu je formování vztahu dětí i dospělých k tvorbě a ochraně ŽP a jejich zapojení
při obnově lesních ekosystémů.
21. Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s., spolek
Environmentální povědomí
Požadovaná dotace: 79 000,-Kč
Navržená částka: 8 000,-Kč
Účel: materiál, provoz kanceláře, služby, lektorné, koordinace projektu, konzultační služby
Projekt je zaměřen na osvětu studentů brněnských ZŠ, SŠ, VŠ, seniorů a široké veřejnosti o
ekologickém způsobu života formou besed, přednášek a workshopů. Projekt vychází z myšlenky, že
enviromentálním problémům je lepší předcházet a ne je řešit ex post. Od projektu očekáváme zlepšení
povědomí v oblasti biopotravin, nutnosti třídění odpadu, ekologické stopy a tím zlepšení kvality života
a životního prostředí ve městě Brně. Cílem projektu je dostatečně informovat jak přispět k naplnění
cílů GREEN DEAL z pohledu spotřebitele.
22. Sejděme se, z.s., spolek
Brneto
Požadovaná dotace: 65 000,-Kč
Navržená částka: 52 000,-Kč
Účel: materiál, služby, lektorné
V návaznosti na dvě úspěšná rodinná odpoledne v roce 2021 v Líšni plánujeme na rok 2022
uspořádání 6 odpoledních akcí ve dvou městských částech. Ve spolupráci se seniory a s divadlem

Strana 10 / 22

Navlnce uspořádáme odpoledne s ekologickou tematikou - na ekologicky laděné pohádky budou
navazovat ekokvízy pro děti. S pomocí dobrovolníků ze spolku Sejděme se pak nabídneme zájemcům
workshopy s cílem zvýšit zájem účastníků o ochranu životního prostředí. Uvedeme myšlenky Green
Deal do souvislosti s každodenním životem a s možnostmi přispění každého jedince ke zdravějšímu
klimatu.
23. Spolek Turgeněvova z.s.
Přednášky v sadu o Zelené dohodě
Požadovaná dotace: 79 000,-Kč
Navržená částka: 31 000,-Kč
Účel: materiál, služby, přeprava, lektorné, produkce
Cílem projektu je zvýšit povědomí místních obyvatel a žáků ZŠ o přínosech tzv. Zelené dohody pro
Evropu (Green Deal) a jejím významu pro Českou republiku. Kromě obecného základu týkajícího se
Zelené dohody se přednášky budou věnovat vybraným hlavním tématům a opatřením a povídání o
tom, proč a jak zajistit například zdravé potraviny, delší životnost výrobků, nižší spotřebu energie či
biologickou rozmanitost.
24. TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Do přírody s bílou holí
Požadovaná dotace: 53 000,-Kč
Navržená částka: 42 000,-Kč
Účel: materiál, služby, cestovné, přeprava, pronájem parníku, školení a vzdělávání
Do přírody s bílou holí je ekologicky zaměřený projekt s výchovnými prvky upravený specifickým
potřebám poznávání osob se zrakovým handicapem. Podporuje aktivní způsob života skrze vycházky
a výlety na zajímavá místa v Brně a okolí, motivuje k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí,
otevírá v rámci besed různá aktuální témata. V roce 2022 je projekt zaměřen na témata, která obsahuje
dokument Green Deal pro Evropu a budeme se tak v rámci spolupráce s jinými organizacemi (např.
NaZemi, Kaprálův Mlýn, Rezekvítek ad.) věnovat tématům jako: čisté ovzduší, zdravé potraviny a
klimatické změny.
25. Život v 21. století, z.s., spolek
Zelená dohoda pro Brno
Požadovaná dotace: 70 000,-Kč
Navržená částka: 56 000,-Kč
Účel: materiál, nájem, lektorné, telefon
V rámci projektu proběhne za rok 2022 celkem 160 hodin ekologické výchovy v kurzu "Zelená
dohoda pro Brno" pro malé skupinky dětí po 4 až 6 žácích a žákyních speciálních škol nebo
studentech a studentkách praktických škol. Cílem projektu je seznámit, teoreticky a především
prakticky, žáky speciálních škol a studenty praktických škol v Brně s tématy ochrana a obnova
životního prostředí, cirkulární ekonomika, klimatické změny, využívání půdy, péče o zvířata,
ekologické zemědělství, potravinářství a zdravá výživa, a takto zlepšit vztah k přírodě a krajině, i
vlastnímu zdraví.
26. ZO ČSOP Veronica, spolek
Zelená dohoda pro Evropu v 36. ročníku časopisu Veronica
Požadovaná dotace: 95 000,-Kč
Navržená částka: 76 000,-Kč
Účel: služby
V 36. ročníku časopisu Veronica posílíme téma směřování ke klimaticky neutrální Evropě.
Představíme koncepty a počiny směřující k naplňování Zelené dohody pro Evropu. Neobáváme se
témat, která jsou pro veřejnost nová. Budeme psát o budování obnovitelných zdrojů jak ve městech,
tak potřebě jejich větší přítomnosti v krajině. Neopomeneme problematiku spravedlivé transformace.
Budeme pokračovat v publikaci článků o ochraně biodiverzity, hospodaření s vodou a dalších
tématech, která jsou zásadní v souvislosti s adaptací na klimatickou změnu. Zmíníme též možnosti
ukládání uhlíku v lesích a v půdě.
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Tabulka - Přehled navržených dotací na podporu projektů ekologické výchovy na rok 2022
Číslo
žád.*

Žadatel

1/09

Biskupské gymnázium Brno a
mateřská škola
školská právnická osoba
Barvičova 666/85, 602 00
Brno
ICO: 00532525
Černovické sdružení z.s.
Kneslova 429/22 618 00 Brno
IČO: 01209582
ČLOVÍČĚK (ONE LITTLE),
z.s.
Bosonožské nám. 762/12
642 00 Brno
spolek
IČO: 27034623
Cyrilometodějské gymnázium
a střední odborná škola
pedagogická Brno
školská právnická osoba
Lerchova 343/63, 602 00 Brno
IČO: 64329984
DDM Brno Helceletova
přísp.org
Helceletova 234/4, 602 00
Brno
IČO:44993412

2/29

3/27

4/21

5/05

Adresa

Název projektu

Požadavek
v tis. Kč

% celk.
nákladů
projektu

Návrh
KŽP
v tis. Kč

Návrh
RMB
v tis. Kč

SchváleÚčel případně omezení
no ZMB
účelu
v tis. Kč

GREEN DEAL? Není
nám to jedno

100

91

40

40

služby, lektorné

Na zemi, ve vodě, ve
vzduchu

20

80

20

20

materiál, služby, lektorné

Zelená dohoda =
zdravý domov pro
človíčky

33,2

39

33

33

materiál, služby

EKOvýchova na
CMG a SOŠPG Brno

100

85

80

80

materiál, služby

Zelená zahrada

87

78

69

69

materiál, služby,
doprava, vstupné
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Číslo
žád.*

Žadatel
Adresa

EkoCentrum Brno
spolek
Písečník 1441/94, 614 00 Brno
IČO: 44991029
7/26 EkoCentrum Brno
spolek
Písečník 1441/94, 614 00 Brno
IČO: 44991029
8/15 Filiánek, z.s
spolek
Antonínská 564/18, 602 00
Brno
IČO: 02996707
9/28 Hnutí Brontosaurus
spolek
Hvězdová 306/10, 602 00
Brno
IČO: 00408328
10/08 Institut Cirkulární Ekonomiky,
z.ú.
Purkyňova 648/125, 612 00
Brno IČO: 04065956
11/03 Lesní mateřská školka
Divočina
Podhorní 2952/36, 628 00
Brno
školská právnická osoba
IČO: 11676680
12/11 Lesní mateřská škola
Mariánka
Viničné Šumice 137, 664 06
školská právnická osoba
IČO: 06107591
6/25

Název projektu

Požadavek
v tis. Kč

% celk.
nákladů
projektu

Návrh
KŽP
v tis. Kč

Návrh
RMB
v tis. Kč

SchváleÚčel případně omezení
no ZMB
účelu
v tis. Kč

4 ROČNÍ OBDOBÍ
pro Green Deal

97

47

77

77

materiál, služby, provoz
kanceláře

5 OSVĚTOVÝCH
AKCÍ pro Green Deal

52

67

41

41

materiál, služby, lektorné

Výukové programy
pro školy a školky se
zaměřením na
ochranu životního
prostředí
Klima startup

96

49

96

96

materiál, služby, provoz
kanceláře, lektorné

45,5

64

36

36

nájemné, energie, služby,
lektorné, pronájem
prostor a ubytování

Strážce Planety

55,4

70

15

15

materiál, služby,
cestovné

Green Deal pro děti v
Divočině

82,6

36

82

82

materiál, služby, lektorné

I malé děti mohou
dělat velké změny

39,5

80

39

39

materiál, služby, lektorné
vstupné
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Číslo
žád.*

Žadatel
Adresa

13/24 Lipka - školské zař. pro
environm. vzdělávání Brno,
přísp. org.
Lipová 233/20, 602 00 Brno
pracoviště Jezírko
IČO: 44993447
14/20 Lipka - školské zař. pro
environm. vzdělávání Brno,
přísp. org.
Lipová 233/20, 602 00 Brno
pracoviště Rozmarýnek
IČO: 44993447
15/14 Montessori Morava
o.p.s.
Ječná 1321/29a, 621 00 Brno
IČO: 26530554
16/02 Myslivecký spolek Nimrod
Brno 2001, z.s.
spolek
Wurmova 607/26, 602 00
Brno IČO: 26532115
17/22 NA VĚTVI – přírodní škola,
z.s.
spolek
Vinohrady 391/94, 639 00
Brno
IČO: 08840814
18/23 Pod Holednou Jundrov, z.s.
Absolonova 630/2, 624 00
Brno
spolek
IČO: 04520688
19/19 Rezekvítek, z.s.
spolek
Štolcova 465/14 618 00 Brno
IČO: 15549429

Název projektu

Požadavek
v tis. Kč

% celk.
nákladů
projektu

Návrh
KŽP
v tis. Kč

Návrh
RMB
v tis. Kč

SchváleÚčel případně omezení
no ZMB
účelu
v tis. Kč

Ekologická výchova
na Jezírku 2022

75

49

75

75

materiál, služby,
lektorné, zapůjčení a
doprava oveček

Environmentální
aktivity podporující
Green Deal 2022

74

74

59

59

materiál, služby,
lektorné, odborné
konzultace a poradenství

Zelená cesta

29

36

29

29

materiál, nájem

Evropská strategie
v oblasti lesnictví na
základě Green Deal

50

14

50

50

nájem za honitbu

Děti a rodiče NA
VĚTVI pro klima

55

79

55

55

materiál, lektorné

Pravidelná
environmentální
výchova prožitkem

79,5

30

72

72

Dobrovolně pro
přírodu

65,5

65

52

52

materiál, služby,
doprava, nájem, energie,
lektorné, vstupné,
konzultační a poradenské
služby
materiál, služby, nákup
fotografií
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Číslo
žád.*

Žadatel
Adresa

20/18 Rezekvítek, z.s.
spolek
Štolcova 465/14 618 00 Brno
IČO: 15549429
21/04 Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace, z.s.
spolek
Mečová 5, 602 00 Brno
IČO: 22832793
22/07 Sejděme se, z.s.
Oulehla 632, 664 07 Pozořice
spolek
IČO: 06704620
23/16 Spolek Turgeněvova z.s.
Turgeněvova 1139/18, 618 00
Brno
spolek
IČO: 06647880
24/10 TyfloCentrum Brno, o.p.s.
o.p.s.
Chaloupkova 3131/7, 612 00
Brno
IČO: 26223210
25/01 Život v 21. století, z.s. spolek
Jugoslávská 668/112a, 613 00
Brno
IČO: 0431944
26/17 ZO ČSOP Veronica
spolek
Panská 363/9, 602 00 Brno
IČO: 13693620

Název projektu

Požadavek
v tis. Kč

% celk.
nákladů
projektu

Návrh
KŽP
v tis. Kč

Návrh
RMB
v tis. Kč

SchváleÚčel případně omezení
no ZMB
účelu
v tis. Kč

Vánoční stromky –
stromky pro život

43

100

15

15

materiál, služby

Environmentální
povědomí

79

69

8

8

materiál, provoz
kanceláře, služby,
lektorné, koordinace,
konzultační služby

Brneto

65

88

52

52

materiál, služby, lektorné

Přednášky v sadu o
Zelené dohodě

79

92

31

31

materiál, služby,
lektorné, přeprava,
produkce

Do přírody s bílou
holí

53

50

42

42

materiál, služby,
cestovné, pronájem
parníku, školení a
vzdělávání

Zelená dohoda pro
Brno

70

70

56

56

materiál, nájem,
lektorné, telefon

Zelená dohoda pro
Evropu v 36. ročníku
časopisu Veronica

95

20

76

76

služby

1 300

1 300

CELKEM

1 720,2

* číslo žádosti: pořadí dle abecedy/pořadí podaného projektu
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Podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na
podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně pro rok 2022
1) Poskytovatel:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44 99 27 85 DIČ: CZ44 99 27 85
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou
Podpisem smlouvy pověřen Ing. Martin Vaněček,
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4
Číslo účtu: 111 211 222/0800
(dále jen „poskytovatel)

Příjemce: přesný název, sídlo, IČO, bankovní spojení, č. účtu, zastoupení
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Brna.
2) Předmět a účel smlouvy, základní ustanovení (viz. přehled navržených dotací)
a. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při poskytnutí
finanční podpory formou dotace, z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“) příjemci, za účelem
podpory projektů ekologické výchovy ve městě Brně – k úhradě nákladů spojených s realizací
projektu „……….“.
b. Dotace z rozpočtu statutárního města Brna se příjemci poskytuje v souladu s podanou žádostí č.
………., včetně příloh, a to konkrétně na ………. .Jednotlivé položky rozpočtu jsou blíže
specifikované v žádosti o dotaci č. ………. a jsou pro příjemce závazné. Jedná se o: …
c.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Dotačních pravidlech,
schválených na zasedání Z8/33 Zastupitelstva města Brna, konaného dne 9.11.2021 a
podmínkách stanovených Dotačním programem platným v době podání žádosti o dotaci.

d. 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.
e. 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.
f.

Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn snížit dosud nevyplacenou dotaci pro
případ, že Zastupitelstvo města Brna rozhodne o krácení rozpočtu města Brna v roce poskytování
dotace.

3) Výše a způsob úhrady dotace:
a. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši …… Kč (slovy: ……. korun
českých) na realizaci projektu příjemce uvedeného v …(viz. článek a odstavec smlouvy)…
b. Dotace bude poskytnuta na účet příjemce uvedený v …(záhlaví smlouvy)… v jedné splátce
v celkové výši …….. Kč (slovy: ……… korun českých) nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
nabytí účinnosti smlouvy.
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4) Podmínky použití dotace
a. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých nákladů příjemce spojených s realizací projektu v
období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
vynaložených prostředků.
b. Dotaci lze použít pouze na způsobilé (uznatelné) výdaje, které splňují všechny níže uvedené
podmínky:
a) vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období čerpání dotace, tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022;
b) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle této smlouvy, ostatními podmínkami této
smlouvy a podmínkami platného Dotačního programu a Dotačních pravidel;
c) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů;
d) nejedná se o nezpůsobilé výdaje uvedené v odstavci následujícím tohoto článku smlouvy.
c.

Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje projektu. Nezpůsobilými výdaji projektu
se rozumí:
a) úhrada výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary;
b) daňové poradenství a zpracování účetnictví;
c) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
d) kapesné, stravné;
e) dotace jiným fyzickým a právnickým osobám;
f) platby daní a poplatků;
g) úhrada mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění příjemců dotace a jejich
zaměstnanců;
h) úhrada pokut, penále a jiných finančních postihů;
i) úhrada půjček a úroků;
j) investice do dopravních prostředků;
k) financování leasingu;

d. Pokud je Příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) a vznikne mu v souvislosti
s předmětem poskytnuté dotace nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede veškeré uznatelné
výdaje bez DPH. DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem. V případě, že by DPH byla
zahrnuta do způsobilých výdajů, je Příjemce povinen odpovídající část dotace vrátit Poskytovateli
nejpozději do 30 dní ode dne vzniku této skutečnosti.
5) Práva a povinnosti smluvních stran
a. Příjemce se zavazuje, že:
a) nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu;
b) bude realizovat projekt na vlastní účet a vlastní odpovědnost, nepřevede poskytnutou dotaci
na jiný právní subjekt;
c) naplní účelové určení projektu.
b. Příjemce se dále zavazuje:
a) realizovat projekt za podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy, platnými
Dotačními pravidly a Dotačním programem;
b) použít dotaci k účelu dle této smlouvy a v souladu s podmínkami této smlouvy;
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c) splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů;
d) vést a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace;
e) kalkulovat všechny náklady bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce má nárok
na její odpočet;
f) informovat poskytovatele s dostatečným předstihem o konání akce na niž je dotace
poskytována a umožnit osobě pověřené poskytovatelem na tuto akci vstup;
g) o akci/akcích na něž byla dotace poskytnuta vytvořit krátký informativní článek případně
doplněný fotodokumentací a tento za účelem propagace zaslat na e-mail
kourilova.iveta@brno.cz. Tuto povinnost musí příjemce splnit s dostatečným předstihem,
nejpozději však týden před konáním akce. O změně je povinen informovat neprodleně
rovněž na mail kourilova.iveta@brno.cz. Obsahem článku bude termín, místo konání, odkaz
na web (je-li k dispozici) kontakt na pořadatele, účel akce a informace, jeli akce přístupná
veřejnosti.
c.

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2023 předložit poskytovateli celkové vyúčtování
(vypořádání) poskytnuté dotace. Nejpozději v tomto termínu je příjemce rovněž povinen vrátit na
účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.

d. Celkové vyúčtování poskytnuté dotace se podává elektronicky na stránkách www.brno.grantys.cz
a obsahuje:
a) vyplněný formulář pro finanční vypořádání dotace dostupný na www.brno.grantys.cz v sekci
„zprávy“;
b) kopie faktur, účtenek, paragonů ve formátu PDF, řádně označené „Hrazeno z dotace SMB
ve výši…na základě smlouvy č. …“ ;
c) kopie výpisů z bankovního účtu (v případě bezhotovostních plateb);
d) kopie výdajových pokladních dokladů (u faktur také kopie příjmových pokladních dokladů) v
případě plateb v hotovosti.
e. Odbor životního prostředí MMB v případě prodlení příjemce s předložením celkového vyúčtování
poskytnuté dotace dodatečně stanoví písemným oznámením náhradní termín pro předložení
tohoto vyúčtování. Náhradní termín nesmí být pozdější než 30 kalendářních dnů od původního
termínu. Oznámení o stanovení náhradního termínu může být odesláno současně s výzvou
k vrácení dotace.
f.

Příjemce je povinen v případě obdržení výzvy k vrácení dotace či její části z důvodu nepředložení
vyúčtování čerpání dotace nebo v případě nedodržení limitu uvedeného v …(čl. V. odst. 3.
smlouvy)… nebo v případě, že účel dotace nebyl zcela či částečně realizován nebo při nedodržení
účelu poskytnutí dotace nebo při neoprávněném použití dotace či její části, tuto dotaci či její část
vrátit poskytovateli do 14 dnů ode dne doručení výzvy na účet poskytovatele, a to následovně:
a) v roce kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111 211 222/0800, pod variabilním
symbolem, kterým je číslo smlouvy,
b) od 1.1. do 28.2. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111 350
222/0800, pod variabilním symbolem 64022229,
c) po 1.3. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111 158
222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy.

g. Příjemce se zavazuje písemně oznámit jakoukoliv změnu v údajích uvedených v předložené
žádosti o dotaci a čestném prohlášení, zejména svůj případný zánik, transformaci, sloučení,
změnu statutárního zástupce apod. či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace
poskytuje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny. Je povinen rovněž písemně
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oznámit změnu projektu samotného (termín, rozsah) a dále informaci o tom, že bude vracet část
nebo celou dotaci zpět poskytovateli.
h. Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních
prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, nařízení komice (EU) č.
1407/2013 a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato
naplňuje znaky nepovolené veřejné podpory, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci včetně
úroků neprodleně vrátit poskytovateli.
i.

Příjemce se zavazuje v případě ukončení své činnosti bezodkladně a písemně o této skutečnosti
informovat poskytovatele. Tuto povinnost má i v případě přechodného přerušení této činnosti s
informací o příčinách, které k tomuto stavu vedly, a předpokládanému obnovení svojí činnosti.
Současně se zavazuje, že učiní vše potřebné k tomu, aby k obnovení činnosti došlo v co
nejkratším termínu.

j.

Příjemce je povinen písemně sdělit poskytovateli, že účel, na který byla dotace poskytnuta,
nebude realizován, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti. Nejpozději
k tomuto termínu je příjemce povinen nepoužité (nevyčerpané) finanční prostředky vrátit
poskytovateli.

k.

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

l.

Poskytovatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

m. Příjemce bere na vědomí povinnost poskytovatele zveřejnit údaje o příjemci, dotační titul a výši
poskytnuté dotace.
n. Poskytovatel jako správce osobních údajů plní prostřednictvím tohoto ustanovení informační
povinnost vůči subjektu údajů ve smyslu čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen
„GDPR“) a informuje subjekt údajů, že na webových stránkách (https://www.brno.cz/GDPR v sekci
Ochrana osobních údajů) jsou uveřejněny informace o právech subjektů údajů dle GDPR.
Právním titulem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a e) GDPR.
6) Další povinnosti příjemce
a. Příjemce je povinen uvádět na všech tištěných materiálech a akcích, hrazených z poskytnuté
dotace, že se projekt uskutečnil za finanční podpory statutárního města Brna a povinnost
poskytnout poskytovateli vzory takto vydaných materiálů. V případě použití loga města Brna má
příjemce povinnost použít logo v souladu s „Manuálem jednotného vizuálního stylu statutárního
města Brna“ (dále jen „Manuál“) dostupném na www.brno.cz/logo. Může též zaslat žádost o
udělení souhlasu e-mailem spolu s výtvarným návrhem a umístěným logem Brna v souladu s
Manuálem na logo@brno.cz. V případě užití znaku města Brna podá příjemce písemnou žádost
spolu s výtvarným návrhem na Odbor vnitřních věcí.
b. Příjemce se zavazuje dokončit realizaci projektu v termínu nejpozději do 31. 12. 2022.
c.

Příjemce se zavazuje v případě změny projektu oproti údajům uvedeným v žádosti o dotaci včetně
jejích příloh vyžádat si u poskytovatele písemný souhlas s takovou změnou (termín akce, místo
konání, apod.). Změna může být méně závažná či závažná, míru závažnosti změny projektu je
oprávněn posoudit a určit OŽP MMB.
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d. Méně závažná změna projektu je taková, která nemá zásadní dopad na účel poskytnuté dotace.
Souhlas s méně závažnou změnou uděluje OŽP MMB.
e. V případě závažné změny projektu dle tohoto článku musí být s poskytovatelem uzavřen písemný
dodatek této smlouvy, který schvaluje Zastupitelstvo města Brna.
f.

Příjemce bere na vědomí, že je-li že osobou povinnou dle ust. Zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví v platném znění, pak uzavření Smlouvy brání jeho případné nesplnění povinnosti
ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, týkající se zejména
povinnosti účetních jednotek, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku, uveřejnit ve Sbírce listin
účetní závěrky nebo přehled o majetku a závazcích, případně také výroční zprávy.

7) Kontrola
a. Příjemce je povinen kdykoliv umožnit příslušnému orgánu poskytovatele v souladu se zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s
veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je vymezen touto smlouvou
a poskytnout potřebnou součinnost, zejména předložit při kontrole všechny požadované doklady.
Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla v rámci této kontroly uložena, a je
povinen o splnění nápravných opatření písemně informovat poskytovatele.
b. Příjemce je povinen předložit poskytovateli na vyžádání přehled veškerých celkových výdajů
projektu, a to i v případě, že nebyly hrazeny z dotace nebo byly hrazeny z dotace jen částečně (tj.
výdaje byly hrazeny z vlastních nebo jiných zdrojů příjemce).
8) Sankční ustanovení
a. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s právními předpisy poruší
rozpočtovou kázeň, tj. neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, 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.
b. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě max.
30 kalendářních dnů, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil méně
závažnou povinnost dle čl. V smlouvy, jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě nebo
nepředložil vyúčtování v termínu stanoveném smlouvou. V rozsahu, v jakém příjemce provede
opatření k nápravě platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
c.

Za porušení méně závažné povinnosti vyplývající z této smlouvy v souladu s ustanovením zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
bude příjemci uložen odvod ve výši 1 % z poskytnuté dotace za každé jednotlivé porušení
povinnosti.

d. V případě zániku osoby příjemce spojeného s právním nástupnictvím nového právního subjektu,
který bude vykonávat činnosti shodné nebo obdobné s činností původního příjemce dotace,
dotace se ponechává za předpokladu, že bude do 30 dnů od okamžiku účinnosti právního
nástupnictví uzavřen dodatek k této smlouvě, upravující nové právní skutečnosti. Při nedodržení
uvedené podmínky se dotace vrací v plném rozsahu na účet poskytovatele.
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9) Závěrečná ustanovení
a. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na
webových stránkách poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup kromě informací, které
jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění.
b. Příjemce výslovně souhlasí s tím, že místo realizace a stručný popisu projektu mohou být
zveřejněny na stránkách Oddělení motivačních programů.
c.

V případě přidělené dotace vyšší než 50.000,- Kč zveřejní statutární město Brno smlouvu v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

d. Změnit či doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze na základě vzájemné dohody formou
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
e. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
f.

Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran, v níž musí být uvedeny
důvody, které vedly k ukončení smlouvy, včetně vzájemného vypořádání práv a závazků. 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.

g. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Poskytovatel
obdrží dvě vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.
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Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - přesun
ORJ
§
pol.

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným
společnostem
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

4200

3792

5222

7420

4200

3792

5221

7420

4200
4200

3792
3792

5223
5339

7420
7420

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 02.03.2022
rozpočtu + 2 510
-409

Rozpočet
po změně
2 101

2 200

86

2 286

0
350

120
203

120
553
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