Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

67. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu města Brna na rok 2022 Mezinárodnímu vězeňskému
společenství, z.s., návrh rozpočtového opatření
Anotace
Předkládaný materiál navrhuje poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok
2022 organizaci Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. na projekt " Podpora dětí a rodin odsouzených
ve VTOS města Brna " ve výši 100 000 Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2022 ve
výši 100 000 Kč organizaci Mezinárodní vězeňské společenství, z.s., se sídlem
Balbínova 550/10, 120 00 Praha 2, IČO: 22848061 na projekt "Podpora dětí a rodin
odsouzených ve VTOS města Brna",
2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotace z rozpočtu města Brna,
která tvoří přílohu č. ..........tohoto zápisu,
3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Mezinárodní vězeňské
společenství, z.s. dle "Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotací z rozpočtu města Brna na rok 2022", které tvoří přílohu č. ...............tohoto
zápisu.

2. pověřuje

vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Stanoviska
Rada města Brna projednala na R8/223. schůzi dne 8.6.2022.
Schváleno jednomyslně 6 členy.
Finanční výbor ZMB materiál projednal na 42. zasedání dne 15.6.2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 13.6.2022 v 14:15
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Vygenerováno programem eMMB
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí odboru - Odbor zdraví
13.6.2022 v 13:53
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
13.6.2022 v 14:15
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Důvodová zpráva

Město Brno v návaznosti na schválenou Koncepci rodinné politiky města Brna (schválena Z5/020.
zasedáním ZMB dne 11. 11. 2008) a Plán zdraví města Brna 2018-2030 (schválen na Z7/40. zasedání
ZMB, konaném dne 19. 6. 2018) poskytuje ze svého rozpočtu dotace v oblasti podpory rodiny.
Předkládaný materiál navrhuje schválení individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok
2022 organizaci Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. na projekt „Podpora dětí a rodin odsouzených
ve VTOS města Brna“ ve výši 100 000 Kč.
Informace o žadateli:
Spolek Mezinárodní vězeňské společenství (MVS) pomáhá všem, kterých se dotkl zločin. Obětem
trestných činů, odsouzeným, jejich rodinám a dětem. MVS vzniklo v r. 2010. Je jedinou organizací v
Brně tohoto druhu s těmito službami. Je součástí největší mezinárodní organizace, která se věnuje
odsouzeným a jejich rodinám-Prison Fellowship International, která pracuje ve více než 120 zemích.
Angažuje až 200 dobrovolníků. Mezi projekty rodin, kterým se věnuje patří: volnočasový klub dětí vězňů
Andělský klub Brno, letní tábor Andělský kemp pro děti vězňů na Moravě, Svépomocná skupinka PO
Brno, projekt vánoční dárky a dopis vězněného rodiče Andělský strom, mentoring rodin nebo také
pořádá akce Den s dítětem ve věznicích. Nedílnou součástí činnosti jsou projekty pro propuštěné,
včetně mentoringu a projekty pro odsouzené jako Vězňova cesta a dopisování.
Cíle a obsah projektu:
Uvěznění rodiče přináší mnohé negativní dopady do života a zdraví komunity, dítěte, rodiče i rodiny:
narušení rodinných vztahů, psychické a zdravotní problémy, riziko sociopatologických jevů
u dospívajících, chudoba, vyloučení, stigmatizace. Spolek pomáhá v Brně těmto rodinám řadou aktivit:
volnočasový klub s doučováním a letní kempy pro děti rodičů ve VTOS (výkon trestu odnětí svobody),
mentoring rodin, práce s pečujícími osobami: poradenství, potravinová pomoc, školní pomůcky,
oblečení a obuv, vánoční dárky pro děti odsouzených rodičů a vzdělávání veřejnosti.
Projekt cílí na snížení těchto negativních jevů péčí a podporou rodin a dětí odsouzených z Brna + okolí
provázanými aktivitami k nimž patří:
1. Andělský kemp pro děti z Brna + okolí, srpen 2022, letní 7denní pobytový tábor pro děti
vězněných z Brna + okolí, v Jeseníkách. Jsou zde přítomni kvalifikovaní odborníci (psycholog,
soc. pracovník, etoped, lékař). Program zahrnuje aktivity, které dětem pomohou při rozvíjení
sebepoznávání a dovedností, děti mají k dispozici poradenské služby. Je to místo, kde mohou
být sami sebou, mohou bez obav sdílet své starosti. Často je to také jediná letní aktivita, kam
mohou jet. Kemp je pro ně zdarma.
2. Andělský strom: září 2022–prosinec 2022. Předvánoční sbírka dárků dětem vězněných rodičů
s dopisem vězněného rodiče. V Brně byla tato aktivita již v loňském roce uspořádána pod
záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka, za účasti odboru zdraví.
Bylo min.100 dárků.
3. Andělský klub + doučování Brno. Je volnočasovou aktivitou pro děti vězňů, probíhá 1xtýdně na
2-3 hodiny, 1 za 2 měsíce je víkendová akce.
4. Svépomocná skupinka pro pečující osoby Brno, setkávání pečujících osob pro sdílení starostí
a informací, hlídání a program je zde průběžně pro děti na setkáních, také dostávají materiální
pomoc, 1x/2měsíce,1/2 dne.
5. Mentoring a poradenství rodinám, je one-to-one doprovázení rodiny, řešení jejich krizí, systém
práce s dospělými, zlepšování rodič. kompetencí, jehož cílem je zejména prevence k nutnosti
odebírat děti z rodin.
Cílová skupina: Děti 0-18 let, rodiny, pečující osoby, rodiče ve VTOS (výkon trestu odnětí svobody)
Pro kolik osob je projekt určen: min. 130 osob
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Požadovaná dotace:
Na projekt je požadována částka 100 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok 2022. Výše požadované
dotace z rozpočtu města Brna na tento projekt činí 12 % z celkových nákladů. Další náklady jsou
hrazeny ze sbírek (56%) a ostatních zdrojů (32%).
Náklady na osobu/rodinu: 6 240 Kč.
Odůvodnění žádosti o individuální dotaci:
Spolek je jedinou službou v Brně pro děti a rodiny vězněných rodičů. Neustále rozvíjí svou činnost: počet
klientů, projektů, pracovníků a dobrovolníků. Spolek prohlubuje své znalosti a zkušenosti při realizaci
projektu s cílovou skupinou a tím i kvalitu poskytovaných služeb. Nově má zajištěnou rozsáhlejší,
ale nákladnější službu pro svou stále se rozšiřující administrativní a provozní kapacitu k realizaci
a udržitelnosti projektu, kde probíhá setkávání svépomocné skupinky,
Spolek pracuje dlouhodobě v Brně, vede zde řadu aktivit, o jeho služby je zájem, počet klientů
pracovníků stoupá. Množství aktivit a klientů vzrostlo zejména ke konci roku 2021 a od ledna 2022,
kdy činnost a náklady projektů (koordinace, prostory, administrativa) spolu s novým zázemím
organizace prudce narostly. Aby byla pokryta rostoucí poptávka po službách a pomoci, zahrnuty další
rodiny z Brna a okolí a zvýšena kvalita, dostupnost a přínos projektových činností, byla podána žádost
o dotaci město Brno až v rámci individuální dotace pro rok 2022 a nebylo tak učiněno již v termínu
podávání žádostí o dotaci na rok 2022 v říjnu 2021.
Pracovníci Odboru zdraví MMB provedli předběžnou veřejnosprávní kontrolu organizaci i kontrolu
předloženého projektu a neshledali žádné pochybení.

Součástí předloženého materiálu je návrh podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotací z rozpočtu města Brna na rok 2022, který je shodný pro všechny příjemce dotací z Odboru zdraví
MMB, čímž je zaručen shodný přístup a transparentnost u všech příjemců dotací.
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Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB materiál z časových důvodů neprojednala.
Rada města Brna materiál projednala na R8/223 schůzi dne 8.6.2022.
Schváleno jednomyslně 6 členy.

pro

Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 15.6.2022.
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Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - přesun
ORJ
§
Pol.
7100
7100

3599
4339

5166
5222

ÚZ

ORG

Věcná náplň

7710 Konzultační, poradenské a právní služby
7710 Neinvestiční transfery spolkům

v tis.Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 1.6.2022
rozpočtu + -

5 780
2 531

-100
100

Rozpočet
po změně

5 680
2 631
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Návrh podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města
Brna na rok 2022
- oblast prorodinných služeb
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 trana 5 / 6
c) za porušení povinnosti oznámit ukončení činnosti, přechodné přerušení činnosti, zánik,
transformaci, sloučení, změnu stat. zástupce apod. činí odvod 1% z poskytnuté dotace
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d) za porušení povinnosti uvádět při prezentaci své činnosti město Brno jako poskytovatele
finančních prostředků 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.
Stran
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