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

38. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty
v programu „Dotace na podporu prevence násilí v rodině –
problematika domácího násilí“ na rok 2022, návrh rozpočtového
opatření
Anotace
Materiál navrhuje podporu projektům v oblasti prevence domácího násilí pro rok 2022 v rámci dotačního
programu města Brna.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2022 v celkové výši
370 000 Kč na projekty v programu „Dotace na podporu prevence násilí v rodině –
problematika domácího násilí“, uvedené v „Přehledu žadatelů o dotace z rozpočtu
města Brna na projekty v programu „Dotace na podporu prevence násilí v rodině –
problematika domácího násilí“ na rok 2022“, který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu,
2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu,
3. uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1. za „Podmínek
uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna
na rok 2022“, které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/211 konané dne 30. 3. 2022.
Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 30.3.2022.
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Důvodová zpráva
Město Brno v návaznosti na Plán zdraví města Brna 2018-2030, který byl schválen
Zastupitelstvem města Brna na Z7/40 zasedání konaném dne 19. 6. 2018 poskytuje od roku 2019
ze svého rozpočtu dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí, které
zajišťují vyšší úroveň služeb poskytovaných těmito organizacemi cílové skupině.
Předkládaný materiál pojednává o rozdělení částky 370 000 Kč v rámci zmiňovaného dotačního
programu, jehož zřízení je plně v souladu s Akčním plánem strategického dokumentu Plán zdraví města
Brna 2018-2030.
Organizace na základě uveřejněné výzvy Magistrátu města Brna podaly v termínu od 1. 10.
2021 do 31.10. 2021 na Odbor zdraví MMB své požadavky zpracované formou projektů. Celkem bylo
ve stanoveném termínu přijato a zaevidováno 5 projektů. Celkový objem požadovaných finančních
prostředků činí 600 340 Kč.
Ve výzvě k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro rok 2022 v programu
„Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí“ byla stanovena minimální
výše dotace na 1 projekt v částce 10 000 Kč a maximální výše dotace na 1 projekt v částce 100 000 Kč.
Organizace MAGDALENIUM, z.s. požádala o dotaci ve výši 270 340 Kč, což bylo uvedeno v předběžné
kontrole provedené pracovníky Odboru zdraví. Hodnotící komise v rámci hodnocení přijatých
projektových žádostí o dotaci na rok 2022 navrhla přidělení dotace organizaci MAGDALENIUM, z.s. ve
výši 160 000 Kč, tedy o 60 000 Kč vyšší než výzvou stanovený limit. Důvodem návrhu takové podpory
je skutečnost, že se jedná o vysoce kvalitní projekt, který významně doplňuje široké spektrum pomoci
obětem domácího násilí. Domácí násilí je typické svou delší dobou trvání a nemožností, nebo neochotou
samotné oběti se buď z důvodů osobních, citových, materiálních nebo existenčních z tohoto prostředí
a soužití vymanit. Pokud tak oběť učiní, většinou se jedná již o situace ohrožující její život. Obvykle se
uchýlí k vyhledání odborné pomoci a do bezpečí azylových domů. Je naprosto nezbytné, ihned po
zahájení péče, obětem zajistit nezbytnou právní pomoc. Ta obvykle spočívá vesměs v úkonech
směřujících na orgány činné v trestním řízení, v úkonech k civilním soudům, kdy jsou na ochranu těchto
osob podávány návrhy na vydání předběžných opatření, jednak na ochranu samotných obětí domácího
násilí, a také na ochranu jejich nezletilých dětí, v návrzích na rozvod manželství, na určení výkonu
rodičovské péče a vyživovací povinnosti k nezletilým dětem, na majetkové vypořádání, apod. Právní
pomoc je samozřejmě potřebné zastřešit dalšími navazujícími odbornými službami, kterými
MAGDALENIUM, z.s. disponuje. Výše dotace byla navržena i s ohledem na skutečnost, že
MAGDALENIUM, z.s. nežádá finanční podporu na jiné projekty v rámci dotačních programů Odboru
zdraví, a tato podpora je tak z těchto dotačních programů jediná.
Při kontrole projektů a zpracování návrhu rozdělování finančních prostředků postupoval OZ
MMB dle aktualizovaného znění „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna
pro vyhlášené programy“, schválených ZMB a „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna
pro vyhlášené programy“, v jejich části A – společná ustanovení a části B – zvláštní ustanovení. U všech
jednotlivých žadatelů byla provedena důkladná předběžná veřejnosprávní kontrola, přičemž nebyly
shledány žádné nedostatky, tzn., že žadatelé provozují svoji činnost v rozsahu a v místě uvedeném
v projektu a v souladu se svými zakladatelskými dokumenty.
U všech organizací, kterým byla v minulých letech přidělena dotace byly provedeny průběžné
kontroly zaměřené na prověření průběhu hospodaření s finančními prostředky, při kterých nebyly
shledány žádné nedostatky.
Všechny projektové žádosti v dotačním programu Dotace na podporu prevence násilí v rodině
– problematika domácího násilí byly dne 17. 2. 2022 posuzovány individuálně hodnotící komisí.
Navržená výše dotace je výsledkem shody všech členů hodnotící komise.
Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB materiál projednala na svém 31. zasedání
konaném dne 17. 3. 2022.
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Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na podporu
prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí“ na rok 2022, návrh rozpočtového
opatření
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Hlasování: 6 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Usnesení bylo přijato.

omluven

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/211 konané dne 30. 3. 2022.
Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 30.3.2022.
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Informace o žadatelích o dotaci z rozpočtu města Brna a jejich projektech v programu „Dotace
na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí“ na rok 2022
MAGDALENIUM, z.s.
MAGDALENIUM, z.s. se problematice domácího násilí věnuje od roku 2001 a rozšiřuje své zkušenosti.
V přímé práci s obětmi a svědky domácího násilí aplikuje kompletní víceúrovňový přístup zahrnující
celou škálu odborné pomoci. Kromě specializovaného azylového domu na neveřejné adrese se
zaměřuje na právní, psychologickou a sociální pomoc. Od 1. 8. 2018 zajišťují odborné sociální
poradenství v rámci tzv. dočasné sítě. Pomáhají i svědkům domácího násilí a realizují skupinové
psychoterapie. Cílem služeb je především možnost dlouhodobého působení na oběti a svědky tak, aby
se eliminovaly osobní, zdravotní, ekonomické a společenské dopady. Projekty, které organizace
realizuje nesnižují pouze dopady domácího násilí, ale jsou také preventivně zaměřeny a pomáhají
předcházet vzniku a prohlubování tohoto patologického jevu.
Projekt: Právní pomoc obětem domácího násilí
Číslo projektu: DN 71-22/001
Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění oborného právního poradenství a právního zastoupení
v případech domácího násilí. Oběti ve většině případů nedisponují finančními prostředky na takové
úrovni, aby si mohly zajistit právní zastupování advokátem znalým problematiky domácího násilí. Pro
efektivní řešení dané problematiky na právní úrovni je v rámci hájení práv oběti potřebné, jim na tyto
služby pomoci dosáhnout. Obětem je samozřejmě nutné poskytovat i nezbytně doplňkové a podpůrné
služby, ale to již MAGDALENIUM, z.s. zastřešuje v rámci jiných projektů.
Cílová skupina: oběti domácího násilí.
Pro kolik osob je projekt určen: 25 osob z cílové skupiny.
Náklady na jednu osobu/klienta1: 29 959 Kč/ 20 právních úkonů/ 1 osoba (v různých oblastech právního
zastoupení). 1 498 Kč/ 1 právní úkon/ 1 osoba (v jedné oblasti právního zastoupení).
Rozpočet projektu: celkové náklady projektu 748 990 Kč; z Odboru zdraví MMB je požadována vyšší
částka než je stanovená maximální výše dotace na 1 projekt a to 270 340 Kč (36%) – 263 940 Kč
provozní náklady (advokátní a účetní služby) a 6 400 Kč mzdové náklady (DPP realizátor projektu).
Další zdroje financování projektu: Odbor sociální péče MMB (23%), MPSV ČR (7%), nadace zahraniční
i tuzemské (23%), sponzorské dary (11%).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Spondea, z.ú.
Spondea, z.ú. zahájila svoji činnost v roce 1998, a to provozem Centra pro týrané, ohrožené a
zneužívané děti. V současné době pomáhá nejen dětem a dospívajícím, ale celým rodinám v krizových
životních situacích. Poskytuje služby pro rodiny, pro osoby zasažené domácím násilím a také program
Chci ovládnout vztek pro osoby nezvládající agresi ve vztazích. Pod dohledem holandských terapeutek
realizuje program „Dítě v centru zájmu“ zaměřený na rodiny v rozvodovém konfliktu. Organizuje
preventivní programy na školách s cílem posílit přátelské mezilidské vztahy mezi dětmi a mládeží. Ve
všem klade důraz na pomoc těm, kteří jsou ohroženi či znevýhodněni.
Projekt: Advokátní zastupování pro oběti domácího násilí
Číslo projektu: DN 71-22/002
Cíl projektu: Cílem projektu je pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Projekt narovnává
postavení obětí při soudním řízení a zajišťuje právní zastoupení v občanském i trestním řízení vůči
násilné osobě, která má výrazně lepší finanční zajištění, a s tím plynoucí možnosti právního zastoupení
ve věcech řešících dopady domácího násilí. Jedná se o právní zastoupení nad rámec základních
činností sociální služby Intervenčního centra.
Cílová skupina: oběti domácího násilí
Pro kolik osob je projekt určen: 5 osob
Náklady na jednu osobu/klienta: 720 Kč / hodinu

1

Náklady na jednu osobu jsou počítány z celkových nákladů projektu
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Rozpočet projektu: celkové náklady projektu 360 000 Kč; z Odboru zdraví MMB požadováno
50 000 Kč (14%) – 50 000 Kč provozní náklady (100 hodin advokátního zastupování).
Další zdroje financování projektu: nadace zahraniční i tuzemské (86%).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 500 000 Kč

Bílý kruh bezpečí, z.s.
Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje odbornou pomoc
obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti prostřednictvím právních informací,
praktických rad, ale též psychologickou a emocionální podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí od potřeb
klientů. Bílý kruh bezpečí se věnuje podpoře oprávněných zájmů oběti trestné činnosti, předkládá
iniciativy a návrhy vedoucí ke zlepšení právního postavení poškozených v trestním řízení a ve
společnosti, a působí též ke zvýšení informovanosti občanů i veřejné správy o problémech obětí trestné
činnosti. Principy pomoci: bezplatnost, diskrétnost, nestrannost, nezávislost. Pomoc je poskytována
prostřednictvím poradny případového manažera pro zvlášť zranitelné oběti, psychoterapie, víkendových
psychorekondičních pobytů, popř. zprostředkováním navazujících služeb. Žadatel provozuje též
nepřetržitou telefonickou pomoc na bezplatné lince pro oběti kriminality a domácího násilí na evropském
telefonním čísle 116 006.
Projekt: Přednášky a semináře k problematice domácího násilí
Číslo projektu: DN 71-22/003
Cíl projektu: Velké množství subjektů se na organizaci Bílý kruh bezpečí, z.s. každoročně obrací
s žádostí o uskutečnění přednášky k problematice domácího násilí pro nejrůznější cílové skupiny (např.
kluby seniorů, školy, studentské a jiné spolky apod.) Osvětové akce mají pozitivní vliv na prevenci
domácího násilí. Projekt umožní pokrýt náklady na lektorné formou DPP s pracovníky této organizace,
kteří disponují potřebnými znalostmi i zkušenosti z práce s osobami ohroženými domácím násilím.
Projekt dále umožní prohlubovat znalosti pracovníků organizace i organizaci seminářů pro studenty VŠ
a VOŠ.
Cílová skupina: laická + odborná veřejnost, studenti VŠ a VOŠ, pracovníci BKB
Pro kolik osob je projekt určen: 150 osob
Náklady na jednu osobu/klienta: 533 Kč
Rozpočet projektu: celkové náklady projektu 80 000 Kč; z Odboru zdraví MMB požadováno
80 000 Kč (100%) – 80 000 Kč mzdové náklady (DPP – lektorné, vedení seminářů).
Další zdroje financování projektu: žádné
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Persefona, z.s.
Hlavním pilířem Persefony, z.s. je dlouhodobá a komplexní pomoc a podpora oběti domácího násilí,
sexuálního zneužívání a znásilnění od 16let a dalším aktérům, kterých se domácí násilí týká. Tato
pomoc se poskytuje formou odborného sociálního poradenství obětem a osobám blízkým. Odborné
sociální poradenství organizace poskytuje na základě registrace Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Právní informace pro oběti trestných činů poskytují
podle akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR dle § 39 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů. Vedle pomoci obětem Persefona, z.s. realizuje již od roku 2010 program terapií násilných
osob. Druhým pilířem činností je vzdělávání, které organizace považuje za klíčové v rámci prevence
domácího násilí a sexuálního násilí. Persefona nabízí kurzy akreditované dle zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách. Poradkyně Persefony jsou zároveň lektorkami předmětu Sociální práce s oběťmi
domácího násilí FSS MU. Organizace je členem výboru pro prevenci DN při Radě vlády a IDT Brno.
Projekt: Pomoc zvláště zranitelným obětem
Číslo projektu: DN 71-22/004
Cíl projektu: Cílem projektu je zprostředkovat advokátní zastupování klientek a klientů Persefona, z.s.
Osoby prožívající sexuální a domácí násilí jsou zvláště zranitelnými oběťmi, kterým je potřeba v rámci
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trestního řízení pomoci zajistit jejich práva, současně tuto pomoc potřebují i v rámci občanskoprávních
sporů. Podléhají časté stigmatizaci, současně se ocitají v obtížné finanční situaci a v důsledku dalších
skutečností čelí sekundární viktimizaci při jednání na úřadech.
Cílová skupina: oběti domácího a sexuálního násilí
Pro kolik osob je projekt určen: 20 osob (zastupování 15 klientek, 5 odborníků)
Náklady na jednu osobu/klienta: 20 500 Kč (v částce jsou započítány i materiálové náklady)
Rozpočet projektu: celkové náklady projektu 410 000 Kč; z Odboru zdraví MMB požadováno
100 000 Kč (24%) – 100 000 Kč provozní náklady (materiálové náklady - ASPi, počítač, kancelářské
potřeby a služby – advokátní a IT služby, nájem, spoje).
Další zdroje financování projektu: Odbor sociální péče (37%)
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Neodkládej to, z.s.
Neodkládej to, z. s. založil v únoru roku 2020 vyšší policejní důstojník s dlouholetou praxí v oboru,
aktuálně školitel Policie České republiky v oblasti domácího násilí. Vzhledem k tomu, že v důsledku
omezujících opatření došlo ke zvýšení sociální izolace a k nárůstu incidentů se znaky domácího násilí
za uplynulých 5 let, se spolek zaměřuje výhradně na osvětu ve virtuálním prostředí. Cílem jeho činnosti
je zvýšení informovanosti aktuálním využívaným způsobem, který umožňuje oslovení velkého počtu
uživatelů napříč republikou. K tomuto využívají členové spolku výhradně sociálních sítí Facebook,
Instagram, YouTube. Organizace pořádá bezplatné webináře, na které se mohou přihlásit i ti, kteří
sociální sítě nemají, a to na webových stránkách www.neodkladejto.eu. Spolek nevznikl jako
konkurence ostatních organizací a institucí, které se domácím násilím zabývají, ale jako online
informační kanál pro podporu činnosti ostatních subjektů.
Projekt: Zvýšení informovanosti o domácím násilí prostřednictvím sociálních sítí
Číslo projektu: DN 71-22/005
Cíl projektu: Veškerá činnost spolku a efektivita jeho osvětové činnosti závisí na popularitě, kterou získá
na sociálních sítích. Tuto popularitu získává zvyšováním počtu sledujících osob, tzv. followerů. Zvýšení
jejich počtu exponenciálně vzrůstá v případě placené propagace příspěvků na sociálních sítích a
webinářů. Vzhledem k tomu, že veškerou osvětovou činnost vykonává spolek bez nároku na honorář,
nedisponuje možnostmi k placené propagaci v potřebném rozsahu. Finanční podpora by urychlila šíření
informací napříč sociálními sítěmi cílové skupině.
Cílová skupina: veřejnost ve virtuálním prostředí
Pro kolik osob je projekt určen: široká veřejnost
Náklady na jednu osobu/klienta: nelze určit
Rozpočet projektu: celkové náklady projektu 100 000 Kč; z Odboru zdraví MMB požadováno
100 000 Kč (100%) – 100 000 Kč provozní náklady (propagace, tisk triček).
Další zdroje financování projektu: žádné
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč
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Přehled žadatelů o dotace z rozpočtu města Brna na projekty v programu „Dotace na podporu prevence násilí v rodině
– problematika domácího násilí“ na rok 2022

Právní pomoc obětem
domácího násilí

DN 71 – 22/001

název projektu

MAGDALENIUM, z.s.
Bratislavská 215/31,
Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 653 51 932
zapsaný spolek

DN 71 – 22/002

název žadatele

Spondea, z.ú.
Sýpka 1351/25, Černá Pole,
613 00 Brno
IČO: 253 46 342
zapsaný ústav

DN 71 – 22/003

ev.
číslo
proj.

Bílý kruh bezpečí, z.s.
U Trojice 1042/2, Smíchov,
150 00 Praha
IČO: 476 07 483
zapsaný spolek

Advokátní zastupování pro
oběti domácího násilí

Přednášky a semináře
k problematice domácího
násilí

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

270 340
748 990

36 %

50 000
360 000
14 %

80 000
80 000
100 %

dotace města
Brna na přísl.
proj.
v roce 2021*
v roce 2020*
v roce 2019*

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projedná
ní v KZPP
RMB

200 000
230 000
190 000

160 000

160 000

160 000

270 000 (podpora
v rámci adresných
dotací)
300 000
200 000

40 000

40 000

40 000

70 000
90 000 (dva různé
projekty)
160 000 (čtyři
různé projekty)

50 000

50 000

50 000

návrh
návrh
dotace*
dotace* RMB
KZPP RMB k projednání
k projednání
v ZMB
v RMB

* Uvedené částky jsou v Kč
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DN 71 – 22/004

název žadatele

Persefona, z.s.
Gorkého 66/17,
Veveří, 602 00 Brno
IČO: 270 58 905
zapsaný spolek

DN 71 – 22/005

ev.
číslo
proj.

Neodkládej to, z.s.
Pražákova 1008/69, Štýřice,
639 00 Brno, AZ Tower
IČO: 098 71 403
zapsaný spolek

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

100 000

Pomoc zvláště zranitelným
obětem

410 000

Zvýšení informovanosti o
domácím násilí
prostřednictvím sociálních
sítí

100 000

24 %

100 000

dotace města
Brna na přísl.
proj.
v roce 2021*
v roce 2020*
v roce 2019*

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projedná
ní v KZPP
RMB

60 000 (jiný
projekt)
nežádali
200 000 (jiný
projekt)

90 000

90 000

90 000

nová organizace

30 000

30 000

30 000

návrh
návrh
dotace*
dotace* RMB
KZPP RMB k projednání
k projednání
v ZMB
v RMB

100 %

* Uvedené částky jsou v Kč
Strana 10 / 13

Rozpočtové opatření
v tis. Kč

Běžné výdaje přesun
ORJ

§

Pol.

ÚZ ORG

Věcná náplň

Upr. rozpočet

Úprava

Rozpočet

k 17.03.2022

rozpočtu + -

po změně

5 027

-370

4 657

7100

4339

5229

7710 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám

7100

4339

5222

7710 Neinvestiční transfery spolkům

500

330

830

7100

4339

5221

7710 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.společnostem

300

40

340
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Návrh podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města
Brna na rok 2022
Poskytovatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
zástupce: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
ve věcech smlouvy oprávněna jednat: vedoucí Odboru zdraví Magistrátu města Brna
Příjemce: přesný název organizace, právní forma, sídlo, IČO, bankovní spojení, zastoupení – vše v
souladu se zápisem organizace ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Specifikace projektu nebo smluvně zajišťované činnosti nebo služby: stanovení charakteru a
rozsahu činností nebo služeb, závazek organizace realizovat projekt, provozovat deklarovanou
činnost nebo zajistit služby v předpokládaném rozsahu po dobu trvání smlouvy.
Předmětná dotace je určena k úhradě nákladů spojených s konkrétním projektem a jeho realizací,
provozováním deklarované činnosti nebo poskytováním služeb, daných předloženým projektem a
předpokládaných uzavřenou smlouvou. Lze ji použít výhradně v souladu s podmínkami a rozpisem
smlouvy.
Dotace bude příjemci poskytována ve splátkách převodem na účet příjemce. Počet splátek a jejich
výše bude stanoven smlouvou. U platby, rozložené na více splátek, bude poskytnutí dalších
prostředků podmíněno přesným vyúčtováním dosavadního čerpání dotace nebo příspěvku.
Příjemce se zavazuje poskytnutou dotaci z rozpočtu města Brna vést v účetnictví odděleně v
souladu s platnou právní úpravou.
Příjemce prohlašuje, že všechny údaje uvedené v „Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu města Brna“
na tento projekt jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Vyúčtování poskytnuté dotace bude zpracováno samostatně a odděleně od zúčtování jiných
finančních prostředků. Příjemce se zavazuje vyhotovit vyúčtování dotace a předložit je spolu s
příslušnými doklady Odboru zdraví Magistrátu města Brna nejpozději do 31. 1. 2023. Nedílnou
součástí závěrečného vyúčtování dotace je i písemná hodnotící zpráva k projektu. Příjemce se
zavazuje viditelně a trvalým způsobem označit veškeré originály dokladů (prvotní doklady) tak, aby
bylo zřejmé, že částka byla hrazena z dotace z rozpočtu poskytovatele uvedením: „hrazeno z dotace
SMB, č. dot. sml. … v částce….Kč.“
Příjemce je povinen vrátit neprodleně poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky, nejpozději však
do 31. 1. 2023 na účet poskytovatele a to takto:
a)
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v roce, kdy byla dotace vyplacena se vrací zpět
na účet č. 111211222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy
b)
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků po 1. 1. následujícího roku, kdy byla dotace
vyplacena se vrací zpět na účet č. 111350222/0800, pod variabilním symbolem 64022229.
Příjemce je povinen vrátit neoprávněně použité finanční prostředky z poskytnuté dotace na účet
poskytovatele. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků
příjemcem je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce bere na vědomí, že 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.
Za méně závažná porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, se považují následující porušení a
nepravdivá prohlášení, za které se uloží nižší odvod:
a) za nepravdivá čestná prohlášení o údajích uvedených v „Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu
města Brna“ na projekt činí odvod 1% z poskytnuté dotace
b) za opožděné dodání vyúčtování nejvýše o 10 dní činí odvod 1% z poskytnuté dotace
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c) za porušení povinnosti oznámit ukončení činnosti, přechodné přerušení činnosti, zánik,
transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod. činí odvod 1% z poskytnuté dotace

d) za porušení povinnosti uvádět při prezentaci své činnosti město Brno jako poskytovatele
finančních prostředků činí odvod 1% z poskytnuté dotace.

e) Za porušení povinnosti informovat formou pozvánky o akcích pořádaných v rámci podpořeného
projektu Odbor zdraví MMB a umožnění tak zástupcům města Brna účast, vystoupení, popř.
prezentaci na těchto akcích činí odvod 1% z poskytnuté dotace.

Příjemce se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly, prováděné pověřenými pracovníky
MMB, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
Příjemce se zavazuje, že při prezentaci své činnosti bude uvádět město Brno jako poskytovatele části
finančních prostředků.
Příjemce se zavazuje v případě ukončení 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. Příjemce se dále zavazuje oznámit svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu
statutárního zástupce apod.
Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel ES v oblasti poskytování finančních prostředků
ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování EU 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 vč. úroků.
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