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

39. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty
v programu „Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby
na území města Brna“ na rok 2022, návrh rozpočtového opatření
Anotace
Materiál navrhuje podporu projektům v oblasti podpory činností doplňujících zdravotnické služby na
území města Brna 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
430 000 Kč na projekty v programu „Dotace na činnosti doplňující zdravotnické
služby na území města Brna“, uvedené v „Přehledu žadatelů o dotace z rozpočtu
města Brna na projekty v programu „Dotace na činnosti doplňující zdravotnické
služby na území města Brna“ na rok 2022“, který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu,
2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města
Brna, které 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 dne 30. 3. 2022. Finanční výbor ZMB
materiál projednal na svém zasedání dne 30. 3. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí odboru - Odbor zdraví
28.3.2022 v 09:37
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 28.3.2022 v 12:10
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
28.3.2022 v 12:10

Sestava vytvořena 28.3.2022 v 12:10
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva
Město Brno prostřednictvím Odboru zdraví MMB poskytuje ze svého rozpočtu dotace
organizacím, které doplňují zdravotnické služby na území města, a tím zajišťuje vyšší úroveň služeb
poskytovaných těmito organizacemi.
Hlavní oblastí podpory v rámci tohoto dotačního programu jsou projekty nabízející v rámci
města, ale i celého regionu jinak nedostatečně zajištěné služby, například služby podpory a pomoci
nevyléčitelně nemocným, dobrovolnické služby, rehabilitační a edukační služby, služby na pomoc a
podporu duševně nemocným apod.
Předkládaný materiál navrhuje rozdělení částky 430 000 Kč v rámci tohoto dotačního titulu.
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 na dotace na činnosti doplňující
zdravotnické služby na území města Brna zpracované formou projektu. Celkem bylo přijato a
zaevidováno 13 projektů. Celkový objem požadovaných finančních prostředků činí 655 827 Kč.
Při kontrole projektů a zpracovávání návrhu rozdělování dotačních 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 dotací, při kterých nebyly shledány žádné
nedostatky.
Všechny projektové žádosti na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna
byly dne 17. 2. 2022 posuzovány individuálně hodnotící komisí. Navržené výše dotací jsou výsledkem
shody všech členů hodnotící komise.
Předkládaný materiál navrhuje, na základě stanoviska hodnotící komise, nevyhovět této
žádosti o dotaci:

Z71-22/010

ev. číslo
projektu

název žadatele

název projektu

Vodní záchranná
služba Brno-město

Vybavení stanice první
pomoci na Brněnské
přehradě

zdůvodnění nevyhovění žádosti
 podpora v rámci adresných
individuálních dotacích
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Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB materiál projednala na svém 31. zasedání
konaném dne 17. 3. 2022.
Hlasování:
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na činnosti
doplňující zdravotnické služby na území města Brna“ na rok 2022, návrh rozpočtového
opatření

Ludvík Kadlec

Bc. Doležal

MUDr. Drbal

Mgr.
Doležalová

PhDr.,,Ing.
Oujezdská

PhDr. Spurná,
Ph.D.

omluven

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

omluvena

pro

Ing. Crha

doc. MUDr.
Tomáš, Ph.D.

nepřítomna

Prokeš,

Ing.
Bohuňovská

pro

Leoš
MBA

Mgr. Ivičičová

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 dne 30. 3. 2022.
Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 30. 3. 2022.
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Informace o žadatelích o dotaci z rozpočtu města Brna a jejich projektech v programu
„Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna“ na rok 2022
NADĚJE, pobočka Brno, z.s.
NADĚJE, pobočka Brno, je nezisková organizace poskytující od roku 1992 sociální a zdravotní služby.
Provozované služby poskytuje seniorům a zdravotně postiženým osobám v duchu křesťanských
principů, s důrazem na individuální a lidský přístup k jednotlivým klientům. Cílem je vytvoření prostředí,
které umožní seniorům prožít smysluplné i aktivní stáří, bez pocitů zbytečnosti či osamělosti, a umožní
jim trávit čas mezi svými vrstevníky. Aktuálně provozuje brněnská pobočka 2 domovy pro seniory (v
Domě Naděje Brno - Bohunice a v Domě Naděje Brno - Řečkovice), domov se zvláštním režimem pro
klienty s Alzheimerovou nemocí, nebo obdobnými typy demence v Domě Naděje Brno - Vinohrady,
denní stacionář pro seniory a klienty s lehčími formami Alzheimerovy demence v Domě Naděje Brno Vinohrady a pečovatelskou službu, která poskytuje terénní sociální péči v domácnostech klientů bez
omezení věku na celém území města Brna a zajišťuje také výpůjčku kompenzačních i dalších pomůcek.
Projekt: Fyzioterapeutická péče v Domě Naděje Brno – Bohunice (domov pro seniory)
Číslo projektu: Z 71-22/001
Cíl projektu: Dům Naděje Brno-Bohunice (domov pro seniory) je určen seniorům od 65 let věku s trvalým
pobytem v Jihomoravském kraji, kteří potřebují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu a nemohou
už proto žít ve své domácnosti. Cílem je prostřednictvím uvedeného projektu zajistit pro klienty
odbornou fyzioterapeutickou péči, která zlepšuje jejich mobilitu, posiluje oslabené svaly, aktivizuje
klienty, brání vzniku kontraktur a proleženin, odstraňuje bolesti pohybového aparátu. Fyzioterapeutická
péče využívá mimo jiné i metody bazální stimulace, dechové gymnastiky a je poskytována individuální
i skupinovou formou.
Počet osob, kterým je projekt určen: 34 klientů – senioři
Náklady na jednu osobu/klienta1: 4 411 Kč
Další zdroje financování projektu: vlastní zdroje (93 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: mzdové náklady (DPP: 10 000 Kč).
Projekt: Fyzioterapeutická péče v Domě Naděje Brno – Řečkovice (domov pro seniory)
Číslo projektu: Z 71-22/002
Cíl projektu: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) je určen seniorům od 65 let věku
s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji, kteří potřebují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu a
nemohou už proto žít ve své domácnosti. Cílem je prostřednictvím uvedeného projektu zajistit pro klienty
odbornou fyzioterapeutickou péči, která zlepšuje jejich mobilitu, posiluje oslabené svaly, aktivizuje
klienty, brání vzniku kontraktur a proleženin, odstraňuje bolesti pohybového aparátu. Fyzioterapeutická
péče využívá mimo jiné i metody bazální stimulace, dechové gymnastiky a je poskytována individuální
i skupinovou formou.
Počet osob, kterým je projekt určen: 37 klientů – senioři
Náklady na jednu osobu/klienta: 3 918 Kč
Další zdroje financování projektu: vlastní zdroje (93 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: mzdové náklady (DPP: 10 000 Kč).
Projekt: Fyzioterapeutická péče v Domě Naděje Brno – Vinohrady (domov se zvl. režimem)
Číslo projektu: Z 71-22/003
Cíl projektu: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) je určen osobám od 55 let
věku, které trpí Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem demence a mají trvalý pobyt v
Jihomoravském kraji. Cílem je prostřednictvím uvedeného projektu zajistit pro klienty odbornou
fyzioterapeutickou péči, která zlepšuje jejich mobilitu, posiluje oslabené svaly, aktivizuje klienty, brání
vzniku kontraktur a proleženin, odstraňuje bolesti pohybového aparátu. Fyzioterapeutická péče využívá
mimo jiné i metody bazální stimulace, dechové gymnastiky a je poskytována individuální i skupinovou
formou.
Počet osob, kterým je projekt určen: 34 klientů – osoby trpící Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem
demence
Náklady na jednu osobu/klienta: 5 588 Kč
Další zdroje financování projektu: vlastní zdroje (95 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: mzdové náklady (DPČ: 10 000 Kč).

1

Náklady na jednu osobu jsou počítány z celkových nákladů projektu
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Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 270 000 Kč (3 projekty)
Klub bechtěreviků ČR z.s.
Klub bechtěreviků ČR je spolek pacientů s diagnózou ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba),
kterým se snaží zlepšit podmínky jejich života. Úkolem Klubu je sdružovat pacienty - bechtěreviky,
prosazovat a hájit jejich zájmy, zabezpečit jejich informovanost, a to především v oblasti sociálního
zabezpečení, zdravotní péče, lázeňství i ve všech dalších oblastech, které mohou přispět ke zlepšení a
usnadnění života bechtěreviků. Spolek byl založen v roce 1990 a je přidruženým členem Mezinárodní
federace bechtěrevických organizaci – ASIF a je členem České rady humanitárních organizací a
Národní rady zdravotně postižených České republiky. Klub bechtěreviků vydává pro své členy
informační měsíčník „Bechtěrevik".
Projekt: Doplňující zdravotnické služby plavenky a masáže pro členy
Číslo projektu: Z 71-22/004
Cíl projektu: Bechtěrevova choroba způsobuje srůsty páteře a kloubů. Hlavní pomocí je pravidelné
cvičení a rehabilitace, které udržují pohyblivost, práceschopnost, aktivitu a dobrou mysl. Cílem projektu
je, aby co nejvíce členů z Brna chodilo plavat a na masáže páteře. Z finančních prostředků budou
hrazeny plavenky do bazénu a reflexní masáže páteře.
Počet osob, kterým je projekt určen: 14 (členové Klubu bechtěreviků)
Náklady na jednu osobu/klienta: 840 Kč
Další zdroje financování projektu: vlastní zdroje (15 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (služby: 10 000 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno je církevní nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat a pomáhat lidem,
kteří se ocitli v tíživé a nepříznivé sociální situaci. Organizace zajišťuje především sociální a zdravotní
služby na území Jihomoravského kraje a částečně na území Kraje Vysočina. Prostřednictvím svých
zařízení organizace působí v oblasti sociálních služeb, zdravotní péče a humanitární podpory. Ve své
činnosti vychází z křesťanských hodnot a klade důraz na profesionální přístup a zachování principů
lidskosti. Poskytuje služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením, lidi bez domova, sociálně
vyloučené a nezaměstnané, pro ohrožené i neorganizované děti a mládež, pro osoby se závislostí
na návykových látkách, osoby s mentálním postižením a autismem, pro pacienty v terminální fázi svého
života a řadu dalších potřebných cílových skupin.
Projekt: Dobrovolnický program Blízké srdce v odcházení
Číslo projektu: Z 71-22/005
Cíl projektu: Cílem projektu je zlepšení psychosociálních podmínek a podpora interpersonální
komunikace v rámci domácí hospicové péče, která je pacientům poskytována Diecézní charitou Brno
na území města Brna. Tento hlavní cíl bude naplňován pomocí dobrovolnického programu v hospicové
péči mobilního typu, který byl pojmenován Blízké srdce v odcházení. Cílovou skupinou jsou pacienti
zdravotních služeb DCHB - mobilního hospice. Jedná se o pacienty v posledních týdnech až měsících
života, které si člověk nevyléčitelně nemocný přeje prožít v domácím prostředí.
Počet osob, kterým je projekt určen: 12 osob – senioři a pacienti zdravotních služeb
Náklady na jednu osobu/klienta: 8 333 Kč
Další zdroje financování projektu: žádné
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Mzdové náklady (hrubé mzdy: 74 736 Kč, odvody soc. a
zdrav. pojištění: 25 261 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 3 580 000 Kč (5 projektů)
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Slezská diakonie – Úsek Brno, církevní právnická osoba
Slezská diakonie patří mezi největší poskytovatele sociálních služeb v ČR a je uznávanou organizací
s tradicí. Služby organizace poskytuje již více než 30 let. Úsek Brno Slezské diakonie, který působí
v Jihomoravském kraji poskytuje služby prostřednictvím dvou sociálních služeb: rané péče a osobní
asistence. Obě služby se zaměřují na poskytování podpory rodinám dětí se specifickými potřebami.
Kromě těchto dvou služeb organizace poskytuje také odborné doplňkové služby k zajištění komplexní
péče klientským rodinám. V posledních letech kromě těchto dvou služeb také poskytuje odborné
doplňkové služby, které Slezská diakonie postupně rozšiřuje.
Projekt: Odborné doplňkové služby
Číslo projektu: Z 71-22/006
Cíl projektu: Projekt reaguje na potřeby klientských rodin rané péče, zájemců o služby a bývalých
klientů. Kromě registrovaných služeb klienti potřebují také další formu podpory: odborné doplňkové
služby. Organizace navazuje dalšími specializovanými službami nedostatečně zastoupenými v Brně i
celém JMK. Ergoterapie usiluje o zachování a využívání schopností dítěte, snoezelen využívá
multisenzorické prostředí pro stimulaci a relaxaci a senzorická integrace zlepšuje proces zpracování
smyslových vjemů.
Počet osob, kterým je projekt určen: 65 rodin – rodiny s dětmi předčasně narozenými
a se zdrav. postižením
Náklady na jednu osobu/klienta: 23 500 Kč (na rodinu)
Další zdroje financování projektu: JMK (29 %), MPSV ČR (34 %) a příjmy od klientů (18 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (služby: 3 500 Kč) + mzdové náklady (DPP:
96 500 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

PRO Gaudia, z.ú.
PRO Gaudia, z.ú. poskytuje od roku 2003 dostupnou psychoterapeutickou a psychosociální podporu
onkologickým a jinak dlouhodobě a vážně nemocným osobám, osobám umírajícím, jejich rodinám a
osobám blízkým a zdravotnickým pracovníkům. Služby jsou poskytovány ve spolupracujících
zdravotnických zařízeních u lůžka, v terénu, v domácnostech klientů a ambulantně v prostorách
organizace v Praze, v Brně a ve Znojmě. PRO Gaudia spolupracuje s těmito zařízeními: Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, koronární jednotka VFN a 1. LFUK v Praze
(na vyžádání), Nemocnice Milosrdných bratří v Brně a Nemocnice Znojmo. Současně poskytuje v těchto
zařízeních supervizní a další potřebnou podporu zdravotnickému personálu včetně vzdělávání
v souvisejících oblastech (komunikace s pacientem, prevence syndromu vyhoření apod.)
Projekt: Psychosociální podpora osob při střetu se závažným onemocněním v Brně
Číslo projektu: Z 71-22/007
Cíl projektu: Cílem projektu je psychická podpora pacientů se závažným onemocněním, osob pečujících
o tyto pacienty, jejich rodinných příslušníků a dalších blízkých osob. Projekt reaguje na nedostatečnou
kapacitu zdravotnického personálu v oblasti (který je schopen zajistit pouze základní podporu) a
přispívá ke zkvalitňování a zlepšování dostupnosti psychosociálních služeb pro dlouhodobě a vážně
nemocné osoby. Je kladen důraz na individuální přístup a na snahu udržet klienta v jeho přirozeném
prostředí (pokud si to přeje a je to možné).
Počet osob, kterým je projekt určen: 100 osob – nemocní a jejich blízcí, zdravotnický personál
Náklady na jednu osobu/klienta: 3 770 Kč
Další zdroje financování projektu: OSP MMB (13 %), JMK (21 %), MZ ČR (13 %), nadace (13 %),
sponzorské dary (13 %) a ostatní zdroje financování (12 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (služby: 8 000 Kč) + mzdové náklady (DPP:
30 000 Kč, DPČ: 15 000 Kč, odvody soc. a zdrav. pojištění: 5 070 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč
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Liga vozíčkářů z. ú.
Liga vozíčkářů je neziskovou organizací, jejímž posláním je podporovat osoby se zdravotním postižením
při zapojování se do většinové společnosti a informovat širokou veřejnost o životě lidí s postižením. Liga
vozíčkářů poskytuje čtyři státem registrované sociální služby, kterými jsou Centrum denních služeb,
Osobní asistence, Sociální rehabilitace a Poradna pro život s postižením. Na tyto hlavní činnosti
navazuje doprava upraveným mikrobusem, půjčovna kompenzačních pomůcek, rehabilitace,
bezbariérové divadlo Barka a pobytové akce pro klienty.
Projekt: Rehabilitace na Lize vozíčkářů
Číslo projektu: Z 71-22/008
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je zajišťovat pravidelnou fyzioterapii lidem s tělesným postižením.
Rehabilitace a služby s ní spojené jsou určeny lidem, pro které je cvičení prevencí a nutností
k maximálnímu soběstačnému životu. Umožňuje klientům pracovat na různých oblastech denního
života a vede je k jejich postupnému zlepšení. Hlavním záměrem využití finančních prostředků je
zajištění větší finanční dostupnosti služby pro tělesně postižené osoby. Pro tyto osoby je pravidelná
rehabilitace nutností a bez příspěvku by pro ně rehabilitování nebylo možné.
Počet osob, kterým je projekt určen: 1 500 osob – lidé s tělesným postižením všech věkových skupin.
Náklady na jednu osobu/klienta: 392 Kč
Další zdroje financování projektu: MZ ČR (35 %) a vlastní zdroje (45 %).
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (energie: 7 600 Kč, služby: 7 400 Kč) +
mzdové náklady (hrubé mzdy: 53 184 Kč, odvody soc. a zdrav. pojištění: 17 976 Kč, DPP: 30 000 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Občanské sdružení Logo z.s.
Občanské sdružení Logo, z. s. je nezisková organizace, která od roku 2002 pomáhá osobám trpícím
těžkými poruchami komunikace a hybnosti. Poskytuje soubor komplexních odborných služeb, které
napomáhají k začlenění postižených osob do společnosti a pomáhají jim překonat komunikační potíže
– ranou péči, sociální rehabilitaci a odborné sociální poradenství. Cílem služeb organizace je přímá
pomoc konkrétnímu klientovi, předávání potřebných informací rodinným příslušníkům, integrace osob
se znevýhodněním do společnosti a na trh práce. V rámci osvěty o problematice těžkých poruch
komunikace a hybnosti spolek organizuje logopedickou konferenci s mezinárodní účastí, odborné
vzdělávací workshopy a benefiční akce.
Projekt: Trénink mozku a řeči, praktická cvičení pro jednotlivce i skupiny
Číslo projektu: Z 71-22/009
Cíl projektu: V rámci projektu vznikne brožura s praktickými cvičeními, zaměřená na rozvoj mozku a
řeči, která bude využitelná jak pro pracovnice v sociální rehabilitaci při přímé práci s klientem, tak přímo
klienty při procvičování. Podobných materiálů existuje na trhu jen velmi omezené množství. Tento
projekt tak trh rozšíří o kvalitně provedený materiál, který bude nabídnut i široké veřejnosti.
Počet osob, kterým je projekt určen: minimálně 100 osob (100 výtisků)
Náklady na jednu osobu/klienta: 275 Kč na jeden výtisk (tisk sešitů + grafické práce)
Další zdroje financování projektu: MPSV ČR (74 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (materiál: 15 000 Kč, služby: 12 500 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Vodní záchranná služba Brno-město, z.s.
Vodní záchranná služba Brno-město je nestátní nezisková organizace – spolek. Provozuje preventivní
záchranářskou činnost a kvalifikovanou předlékařskou první pomoc na Brněnské přehradě. Pořádá
kurzy pro plavčíky, připravuje odborná soustředění vodní záchrany pro studenty oboru zdravotnický
záchranář. Úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem, ZZS JmK, Městskou policií, Policií ČR
a je členem Panelu NNO JmK. VZS Brno-město pořádá také přednášky a předváděcí akce, vychovává
své následovníky v kroužku Mladý vodní záchranář. Posláním organizace je preventivní činnost a
poskytování první pomoci na hladině Brněnské přehrady a v její bezprostřední blízkosti.
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Projekt: Vybavení stanice první pomoci na Brněnské přehradě
Číslo projektu: Z 71-22/010
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je obnovit a rozšířit vybavení stanice první pomoci vodních
záchranářů na Brněnské přehradě. Jedná se o zdravotnický materiál, zdravotnické prostředky a léky
pro vybavení lékárny, batohové lékárny do zásahových člunů a vozidel, doplňujících kufrů (resuscitace,
AED) do zásahových člunů a malé lékárny pro pěší hlídky. Všechny položky slouží k poskytování první
pomoci při zajištění služeb na Brněnské přehradě.
Počet osob, kterým je projekt určen: všichni rekreanti a návštěvníci na Brněnské přehradě
Náklady na jednu osobu/klienta: nelze určit
Další zdroje financování projektu: ostatní zdroje financování (33 %).
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (materiál: 50 000 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 100 000 Kč (1 projekt)

Dobrovolnické centrum Motýlek, z.s.
Dobrovolnické centrum Motýlek bylo založeno za účelem zdravotní, sociální, psychologické a jiné
podpory osob všech věkových kategorií hospitalizovaných v nemocnicích, léčebných zařízeních, LDN
a v zařízeních pro seniory. Svoji činnost směřuje především do oblasti rozvoje dobrovolnické služby a
jejího vykonávání v lůžkových a ambulantních zařízeních zdravotnického a sociálního charakteru
na území JMK. Způsobilost organizace k realizaci služeb v této oblasti na základě zákona č. 198/2002
Sb. dokládá akreditace Ministerstva vnitra ČR.
Projekt: Dobrovolníci v nemocnici
Číslo projektu: Z 71-22/011
Cíl projektu: Přítomnost dobrovolníků slouží pacientům a klientům zařízení k ulehčení zátěže spojené
se zdravotními limity, věkem a omezeným sociálním kontaktem v průběhu návštěvy, hospitalizace či
dlouhodobého pobytu v zařízení. Dobrovolnická činnost navazuje na péči odborníků, která musí být při
velkém nedostatku času často omezena pouze na nezbytné ošetření tělesných potřeb. Dobrovolníci
odbornou práci personálu doplňují jednak individuálním sociálním kontaktem, nabídkou aktivizačních
činností vhodných pro vyplnění volného času, ale i pro obnovení nejrůznějších schopností a dovedností
pacientů.
Počet osob, kterým je projekt určen: 2 000 osob – hospitalizovaní pacienti FN Brno všech věkových
kategorií a senioři
Náklady na jednu osobu/klienta: 290 Kč
Další zdroje financování projektu: Odbor sociální péče MMB (12 %), MZ ČR (27 %), MV ČR (44 %),
nadace (3 %), sponzorské dary (2 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Mzdové náklady (DPP: 30 000 Kč, DPČ: 30 000 Kč, odvody
soc. a zdrav. pojištění z DPČ: 10 000).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Ateliér dušetvorby Kvark, z.s.
Ateliér dušetvorby Kvark z. s. vznikl neformálně z potřeb výtvarníků, ze snahy podporovat a rozvíjet
expresivní tvorbu lidí se zkušeností s psychologickou, psychoterapeutickou nebo psychiatrickou péčí.
Posláním spolku je podpora komunitního setkávání dospělých z uvedené cílové skupiny, rozvoj
vyjadřovacích prostředků expresivní tvorby, pořádání výstav, prezentace expresivní tvorby odborné i
široké veřejnosti a podpora dialogického a multidisciplinárního přístupu v péči o osoby s duševním
onemocněním.
Projekt: Tvorba pro duši V
Číslo projektu: Z 71-22/012
Cíl projektu: Jádrem projektu je setkávání klientů s duševním onemocněním v prostředí výtvarného
ateliéru, cílem je přispět k jejich duševnímu zdraví, dále rozvíjet stávající aktivity a vytvářet aktivity nové,
kterými jsou: arteterapeutické skupiny, svépomocný ateliér, výtvarné ateliéry (2 skupiny: děti a mládež,
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dospělí), literární klub. Projekt umožní zapojení lidí jak s duševním onemocněním (a navazuje tak na
reformu psychiatrické péče) i těch, kteří sice „nemají diagnózu“, ale hledají pomoc pro své potíže.
Počet osob, kterým je projekt určen: 60 osob – lidé s duševním onemocněním od 12 let věku
Náklady na jednu osobu/klienta: 1 026 Kč
Další zdroje financování projektu: Odbor sociální péče MMB (24 %), nadace (39 %), sponzorské dary (5
%), příjmy od klientů (8 %), ostatní finanční prostředky (1 %) a vlastní zdroje (7 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (materiál: 5 000 Kč, služby: 5 000 Kč) +
mzdové náklady (DPP: 51 600 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Biskupství brněnské
Biskupství brněnské zajišťuje činnost římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Zastřešuje
různé sekce, které pod biskupství spadají a které se ve své činnosti věnují různorodým cílům a aktivitám
směřujícím k podpoře jednotlivců, dětí, mládeže, seniorů, nemocných, rodin, společnosti a k naplňování
jejich hodnot. Mezi úkoly Římskokatolické církve patří mimo jiné podporovat a iniciovat projekty, které
do života společnosti vnášejí hodnoty, které napomáhají životu všech lidí, ale zvláště pomoc lidem
jakkoliv potřebným.
Projekt: Dobrovolník v pastoraci nemocných a seniorů
Číslo projektu: Z 71-22/013
Cíl projektu: Cílem projektu „Dobrovolník“ je vyškolit zájemce splňující kvalifikační předpoklady pro
doprovázení nemocných. Náplní kurzu jsou základní vědomosti obecné i zdravotnické etiky, organizace
zdravotnictví a sociálních služeb v ČR, managementu, z komunikace s nemocnými. Součástí kurzu je
také individuální supervidovaná praxe pod vedením zkušených nemocničních kaplanů. Cílem kurzu je
podpořit dobrovolnickou službu pomáhající nemocným a seniorům, ale nezřídka také mnohé seniory
zapojit do aktivní pomoci druhým.
Počet osob, kterým je projekt určen: 57 dobrovolníků
Náklady na jednu osobu/klienta: 730 Kč
Další zdroje financování projektu: vlastní zdroje (22 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (materiál: 500 Kč, služby: 21 150 Kč) +
mzdové náklady (DPP: 10 850 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0
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název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

NADĚJE
K Brance 11/19e, Stodůlky,
155 00 Praha 13
(NADĚJE, pobočka Brno,
Vídeňská 546/55,
Štýřice, 639 00 Brno)
IČO: 005 70 931
zapsaný spolek
NADĚJE
K Brance 11/19e, Stodůlky,
155 00 Praha 13
(NADĚJE, pobočka Brno,
Vídeňská 546/55,
Štýřice, 639 00 Brno)
IČO: 005 70 931
zapsaný spolek
NADĚJE
K Brance 11/19e, Stodůlky,
155 00 Praha 13
(NADĚJE, pobočka Brno,
Vídeňská 546/55,
Štýřice, 639 00 Brno)
IČO: 005 70 931
zapsaný spolek

Fyzioterapeutická
péče v Domě
Naděje Brno –
Bohunice (domov
pro seniory)

150 000

10 000

Fyzioterapeutická
péče v Domě
Naděje Brno –
Řečkovice (domov
pro seniory)

145 000

Fyzioterapeutická
péče v Domě
Naděje Brno –
Vinohrady (domov
se zvl. režimem)

190 000

Klub bechtěreviků ČR z.s.
Na slupi 450/4, Nové Město,
128 00 Praha 2
IČO: 005 50 477
zapsaný spolek

Doplňující
zdravotnické služby
plavenky a masáže
pro členy

11 765

Z 71-22/004

ev.
číslo
proj.

Diecézní charita Brno
třída Kpt. Jaroše 1928/9,
Černá pole, 602 00 Brno
IČO: 449 90 260
evidovaná církevní právnická
osoba

Dobrovolnický
program Blízké
srdce v odcházení

99 997

Z 71-22/003

Z 71-22/002

Z 71-22/001

název žadatele

Z 71-22/005

Přehled žadatelů o dotace z rozpočtu města Brna na projekty v programu „Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území
města Brna“ na rok 2022

7%

10 000
7%

10 000
5%

10 000
85 %

99 997
100 %

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

návrh dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace*
KZPP RMB
k projednání
v RMB

návrh dotace*
RMB
k projednání
v ZMB

10 000
10 000
10 000

10 000

10 000

10 000

10 000
10 000
10 000

10 000

10 000

10 000

10 000
10 000
10 000

10 000

10 000

10 000

nežádáno
10 000
10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

50 000

50 000

50 000 + celkem
v adresných: 2 925 000
celkem v adresných:
3 250 000
celkem v adresných:
3 250 000 + 0 (jiný
projekt)

* Uvedené částky jsou v Kč
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název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

Psychosociální
podpora osob při
střetu se závažným
onemocněním
v Brně

Liga vozíčkářů, z. ú.
Bzenecká 4226/23, Vinohrady,
628 00 Brno
IČO: 004 99 412,
ústav

Rehabilitace
na Lize vozíčkářů

588 628

Občanské sdružení Logo z.s.
Vsetínská 527/20, 639 00 Brno
IČO: 266 07 468
zapsaný spolek

Trénink mozku a
řeči, praktická
cvičení
pro jednotlivce i
skupiny

106 000

Vodní záchranná služba Brnoměsto, z.s.
Pisárecká 480/11, Pisárky,
603 00 Brno
IČO: 228 26 416
zapsaný spolek

Vybavení stanice
první pomoci na
Brněnské přehradě

75 000

Z 71-22/010

Z 71-22/009

PRO Gaudia, z.ú.
Jeseniova 1164/47, Žižkov,
130 00 Praha 3
IČO: 266 41 135
zapsaný ústav

376 625

Z 71-22/007

Odborné doplňkové 1 527 550
Slezská diakonie
služby
Na Nivách 259/7
737 01 Český Těšín
(Slezská diakonie – Úsek Brno
Kamenná 11, Štýřice,
639 00 Brno)
IČO: 654 68 562
evidovaná církevní právnická
osoba

Z 71-22/008

Z 71-22/006

ev.
číslo
proj.

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů
100 000
7%

58 070
15 %

116 160
20 %

27 500
26 %

50 000
67 %

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

návrh dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace*
KZPP RMB
k projednání
v RMB

návrh dotace*
RMB
k projednání
v ZMB

100 000
nežádáno
0 (jiný projekt)

100 000

100 000

100 000

20 000
40 000
40 000

20 000

20 000

20 000

50 000
nežádáno
nežádáno

50 000

50 000

50 000

nežádáno
40 000
nežádáno

20 000

20 000

20 000

0 + 90 000 (podpora v rámci
adresných dotací)
0 + 100 000 (podpora v rámci
adresných dotací)
0 + 50 000 (individ. dotace –
jiný projekt)

0

0

0

* Uvedené částky jsou v Kč
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název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

Dobrovolníci
v nemocnici

580 680

70 000

Z 71-22/011

Dobrovolnické centrum
Motýlek, z.s.
Černopolní 212/9, 613 00 Brno
IČO: 266 22 335
zapsaný spolek

Tvorba pro duši V

378 440

Z 71-22/012

Ateliér dušetvorby Kvark z.s.
Hlohová 205/38, Lesná,
612 00 Brno
IČO: 062 47 873
zapsaný spolek

Z 71-22/013

ev.
číslo
proj.

Biskupství brněnské
Petrov 269/8
602 00 Brno
IČO: 004 45 142
evidovaná právnická osoba

Dobrovolník
v pastoraci
nemocných a seniorů

12 %

61 600
17 %

41 500

32 500
78 %

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

návrh dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace*
KZPP RMB
k projednání
v RMB

návrh dotace*
RMB
k projednání
v ZMB

70 000
70 000
70 000

70 000

70 000

70 000

50 000
50 000
40 000

50 000

50 000

50 000

nežádáno
nežádáno
nežádáno

30 000

30 000

30 000

* Uvedené částky jsou v Kč
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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

7100

3599

5229

7710 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám

400

-400

0

7100

4339

5229

7710 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám

5 027

-30

4 997

7100

3599

5222

7710 Neinvestiční transfery spolkům

1 290

180

1 470

7100

3599

5223

7710 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

3 250

180

3 430

7100

3599

5221

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

5 100

70

5 170
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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.
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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
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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