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

79. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace
spolku Emilova sportovní, z.s. na uspořádání 11. ročníku
Evropských her handicapované mládeže Emil Open ve městě Brně
v roce 2022– návrh rozpočtového opatření
Anotace
Odbor sportu MMB obdržel žádost spolku Emilova sportovní, z.s. se sídlem Malinovského náměstí 603/4,
602 00, Brno, IČO: 06707785 o individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na uspořádání 11.
ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open ve městě Brně v roce 2022. Emil Open –
Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých
lidí se zdravotním postižením. Očekávaným počtem účastníků (846/398 do 18 let), mezinárodním pojetím
a rozsahem sportovních aktivit, doprovodného a kulturního programu, představují ojedinělou akci
evropského formátu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí

1. Dopis Emilova sportovní, z.s. ze dne 30. 12. 2021
2. Dopis Emilova sportovní, z.s. ze dne 19. 4. 2022
3. Dopis Emilova sportovní, z.s. ze dne 4. 5. 2022

2. schvaluje

3. pověřuje

1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Emilova sportovní, z.s. se
sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, IČO: 06707785 na
uspořádání 11. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open ve
městě Brně v roce 2022 ve výši 1 840 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok
2022, § 3419 – ostatní sportovní činnost, pol. 5222 – neinvestiční transfery
spolkům, ve j.n: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open,
2. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu přesunu finančních prostředků na
příslušnou položku, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu,
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční individuální
dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu.
vedoucího Odboru sportu Magistrátu města Brna podpisem této smlouvy.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022 a doporučila
Zastupitelstvu města Brna ke schválení.
Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaného dne 15.
6. 2022.
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Důvodová zpráva
Odbor sportu MMB obdržel žádost spolku Emilova sportovní, z.s. se sídlem Malinovského náměstí
603/4, 602 00, Brno, IČO: 06707785 o individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna ve výši
2 000 000 Kč na uspořádání 11. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open
ve městě Brně v roce 2022.
Informace k žádosti:
č.ž. 18/ID:
Žadatel: Emilova sportovní, z.s. se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00, Brno
IČO: 06707785
Název projektu: 11. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open
Místo konání: Brno
Termín konání: 22. – 26. 6. 2022
Popis projektu:
Emil Open – Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním a společenským
setkáním mladých lidí se zdravotním postižením. Očekávaným počtem účastníků (846/398 do 18
let), mezinárodním pojetím a rozsahem sportovních aktivit, doprovodného a kulturního programu,
představují ojedinělou akci evropského formátu. Předpokládaná účast 16 zemí, účastníků z Albánie,
Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Island, Litva Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko,
Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina a nejpočetnější výprava z České republiky.
Propagace bude zajištěna prostřednictvím mediálního partnerství s TV spolu, Rádiem Krokodýl,
Brněnskou drbnou a prostřednictvím PR aktivit do všech médií. Dále webové stránky, sociální sítě,
bannery, foto stěna, roll-up, video spoty, polepy aut aj.
Charakter akce:
Cílová skupina:
Sportovní odvětví:

evropský
mládež se zdravotním postižením ve věku od 10 do 26 let
atletika, plavání, stolní tenis, boccia, bocce, cyklistika, lukostřelba a ukázkové
sporty a kemp pro nováčky v ragby vozíčkářů.

Z důvodu nesplnění kritérií dle programových výzev, nebylo možné podat žádost o dotaci,
a to z důvodu, že charakter akce se vymyká jiným významným sportovním akcím. Je kladen stejný
důraz jak na sportovní část Emil Open, tak i na tu společenskou a prezentační. Všechny tři oblasti
jsou vzájemně propojené a umožňují realizovat koncept, který oslovuje doposud nesportující, nebo
začínající děti a mládež, motivuje je k pohybu, pomáhá jim najít nové přátele a zároveň sport přiblížit
dalším mladým lidem a veřejnosti. Proto byla podána žádost o individuální neinvestiční dotaci.
Celkové náklady projektu uvedené v žádosti činí 3 800 000 Kč, požadavek o dotaci z rozpočtu města
Brna je ve výši 2 000 000 Kč. Z celkových nákladů požadují 53 %. Realizace projektu je hrazena
z více zdrojů, mimo podíl z rozpočtu města Brna se také podílí Jihomoravský kraj, jsou využity
sponzorské dary a příjmy z propagace.
Předseda výkonného výboru Emilova sportovní, z.s. adresoval 1. náměstkovi primátorky města Brna
a radnímu města Brna pro tělovýchovu a sport přípis ze dne 30. prosince 2021, na jehož základě
Porada vedení, jako neformální orgán města Brna složený z členů Rady města Brna, uložila dne
11.4.2022 vedoucímu Odboru sportu MMB ve spolupráci s Odborem rozpočtu a financování MMB
navýšit v běžných výdajích rozpočet Odboru sportu MMB pro rok 2022 o částku 1,5 mil. Kč na nově
vytvořenou položku ve jmenovité náplni „Evropské hry handicapované mládeže Emil Open“. O tomto
úkolu byl předseda výkonného výboru obratem vyrozuměn z úrovně vedoucího Odboru sportu MMB.
Následně předseda výkonného výboru Emilova sportovní, z.s. adresoval primátorce statutárního
města Brna přípis ze dne 19. dubna 2022. Na tento dopis pak navázal aktualizovaný přípis předsedy
výkonného výboru Emilova sportovní, z.s. ze dne 4. května 2022, který byl doručený 1. náměstkovi
primátorky města Brna a radnímu města Brna pro tělovýchovu a sport v němž oznamuje, že jim
aktuálně chybí v rozpočtu na organizování 11. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil
Open částka 340 000 Kč.
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Rozpočet č. ž. 18/ID

Požadavek o dotaci
na OS MMB v Kč

Předpokládané náklady projektu v Kč
nájemné (hřiště, tělocvičny aj.) – atletický stadion PPV,
hala a tělocvična FSpS MU, bazén Kraví hora,
UPRUM
cestovné, jízdné – přeprava účastníků v místě – DPMB
ubytování a společné stravné účastníků
rozhodčí
služby – technické zajištění akce, akreditace, vlajky,
bannery, roll-up aj.
ostatní mzdové náklady – ředitelé sportů, koordinátoři
– doprava, ubytování, doprovodný program,
dobrovolníků
věcné ceny – medaile, trička
při pořádání akcí: nájemné prostor pro organizaci
závodu, startu a cíle, mobiliáře, party stany, vlajky,
mobilních zábran, mobilního WC, časomíry, ozvučení,
audiovizuální
techniky,
odměny
pracovníkům
obsluhujících tuto techniku
jiné – doprovodný program a propagace, audiovizuální
záznamy, foto, live stream, grafik

CELKEM

350 000
170 000
1 800 000
80 000

200 000
100 000
800 000
50 000

100 000

50 000

150 000
350 000

100 000
150 000

500 000

350 000

300 000
3 800 000

200 000
2 000 000

Předpokládané příjmy projektu v Kč
Statutární město Brno (OS MMB)
Jihomoravský kraj
Sponzorské dary
Příjmy z propagace
Jiné
CELKEM

2 000 000
850 000
200 000
350 000
400 000
3 800 000

Odbor sportu MMB navrhuje poskytnutí individuální dotace spolku Emilova sportovní, z.s. se sídlem
Malinovského náměstí 603/4, 602 00, Brno, IČO: 06707785 na uspořádání 11. ročníku Evropských
her handicapované mládeže Emil Open ve městě Brně v roce 2022 z rozpočtu města Brna pro rok
2022 ve výši 1 840 000 Kč, specifikace účelu je uvedena v návrhu veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace.
Finanční prostředky budou poskytnuty z rozpočtu pro rok 2022, § 3419 – ostatní sportovní činnost,
pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům, ve j.n: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open.
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, byla u žádosti provedena
předběžná veřejnosprávní kontrola a kontrola finančního vypořádání již poskytnuté dotace
z rozpočtu města Brna na předcházející období. Na základě provedených kontrol bude možné dotaci
navrhnout.
V návrhu výše dotace Odbor sportu MMB zohlednil fakt, že se jedná o evropský sportovní projekt
zaměřený na mládež, který se uskuteční na území města Brna. Město Brno dlouhodobě podporuje
sportovní projekty zaměřené na práci s dětmi a mládeží. Tato oblast má pozitivní přínos pro město
i jeho občany. Sport má pro společnost hluboký nejen hodnotový význam, ale i významný
ekonomický přínos. Prostředky, které město investuje do jeho podpory, se vracejí v oblasti sociální,
vzdělávání a také oblasti ekonomické. Dále bylo zohledněno, že se jedná o podporu
handicapovaných sportovců. Město Brno se dlouhodobě věnuje prostřednictvím různých aktivit
podpoře zdravotně postižených a cílem je toto téma podpořit a zviditelnit.
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Projekt je také v souladu i se strategickými a rozvojovými dokumenty města Brna, a to Strategií Brno
2050, kde je v částí Sportovní město např. stanoven jako primární cíl Priorita A4 Podporovat
sportovní aktivity handicapovaných občanů a Priorita B4 Podporovat činnost sportovních klubů,
které sdružují handicapované sportovce
Součástí materiálu je také návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu města Brna, kde jsou specifikovány podmínky poskytnutí dotace, vč. stanovení
jmenovitého účelu.
Součástí materiálu je také návrh na provedení nezbytného rozpočtového opatření.
Stanoviska dotčených orgánů:

JUDr. Michal
Chládek, MBA

pro

pro

Mgr. Bc. Marek
Viskot

pan
Jakub
Koudelka

pro

pan
Karel Cholek

Mgr. René
Novotný

omluv

Pan David
Lenger

Mgr. Pavel
Sázavský,
MBA

omluv

pan
Richard Foltýn

Mgr. Luděk
Kocman

pro

Ing. Marek
Fišer

Ing. Antonín
Crha

Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 7. 6. 2022.
Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel/z 11 členů.
KTVS navrhla a doporučila RMB a ZMB schválit dotaci ve výši 1840 tis. Kč.

pro

omluv

pro

pro

omluv

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

pro

pro

pro

pro

---

pro

---

Mgr.
Suchý

Róbert
Čuma

Bc.
Koláčný
nepřítomen

JUDr.
Kerndl

pro

JUDr.
Oliva

nepřítomna

Mgr.
Hladík

JUDr.
Vaňková

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022 a doporučila
Zastupitelstvu města Brna ke schválení.
Schváleno jednomyslně 7 členy.

pro
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G (illil

roku aoo3 pomilhdme
handicapovanlim d6tem sportovat.
Od

nemEstek primiitorky m6sta Brna

radni m6sta Brna

Dominikinsk6 ndm.

1

602 00 Bmo

V BInE dne 30, prcsi\ce 2021

Viienf

pane ndmEstku, viien3i pane radni,

dovoluji si Ves spoleEnd oslovit a polldat o radu a pomoc. Strle vice a vice ndm totiz st6iuje realizaci na6eho
konceptu Evropskylch her handicapovan6 mlddeie Emil open jejich zatazeni do programu ,,Vfznamn6
sportovni akce" a jejich striktnE dan6 podminky, urien6 pro ryze sporto!.ni udelosti.

Naie akce, jak sami vite, je stejnou mErou jak sportovnim, tak spoletensLim setk6nim mladfch Jidi se
zdravotnim postiienim. Toto pojeti je totiz pro cflovou skupinu, kterou oslovujeme, velmi pi'inosn6. A
celkov.,i konceptje ve spolupr,ci s Fakultou sportolrrich studii MU z iady drivodt takto i nastavenli.
ukonden6 lyudtov6nl Emil open 2020 s rozhodnutfm
215.306,13 korun mE vede k ndsledujicin dvEma prosbdm;

A prdvE

o

neuznatelnfch nikladech ve qlSi

-

prosba o radu pii ieieni pro nes tak z6sadnl ztraq/, Iderou nejsme schopnj ze slrch zdtojt nikteral(
a na ieji tlhradu v soutasn6 chvili hled6me n6jak6 provizornl fe!eni,
- prosba o pokradovenl jil jednou otevien6 debaty nad Vaiim niniem zaiadit Ernil Open jako poloZku
rozpoitu mEsta Brna a ponroci n:im tal( realizovat hry bez omezeni, kter6 n6m delinuje zminEn3i program.

pokrjt

S

uznatelnimi rdldady se podk6me hned vnEkolika rovindch.

Na prmim mlstE to jsou uznateln6 n6ldady, kterd jsou shodn6 ve v3ech dotadnlch titulech, I<terd terp6me,
At'.iii u prondjmri sportovilt - Jihomoravslqi kraj, tak v pifspdvclch na ubytov6ni a stravu - Jihomoravslgi

kraj+Bdaliichkajt.

Za druh6 to je omezeni budget na marketing. Tou hlavni propagacl, kterou potiebujeme, je zviditelnEnl
sportu handicapovanl/ch jako takov6ho, a to hned z nEkolika dtivodi, Chceme ukizat na5e sportovce co
nejvEtiimu publi)<u jako ,.5ikuly", kteii pies sv6 onrezenI maji velkou chut sportovat. A neri dtvod je ]itova!
ale maxim6)nd podporovat. A1e i naopak... vyslat.iasni r,rzkaz tEm, kteil se vzdaii, protoie ie jejich postiZeni

srazilo na kolena, 2e to jdel A poti'ebujeme, aby toto vSechno bylo z naii propagace vidEt,

i mdsto Brno a jejich piedstaviteie, Na jednu stranu chceme totii
handicapovanlim ukdzat, jak rliznamnou podpolu dlky mEstu a V6m maji. 1'ak6 chceme Brno prezertovat
jako m6sto, kte16 ie schopno zajistit handicapovanlm nejen sport a zdbavu,
Ale nejen to. Chceme propagovat

-.,

frrNil

Emilova sp ortoiryri, 2,s., Ia 06? 07 ?85,www.e,rilova-sporrovni.cz
NadaIn, fond Emil,IC 283 55 098, \ilw.emirnada.e.cz
Evropskd hra handicapovana RlideZ€, ww.€nilopen..2

Malinovskdho rrlhasd 603/4
602 00 Brno
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€rrttil

od roku zoo3 pomiih6me
handicapovanlm d6tem sportovat.

Chepr,r ziroveri, ie dotatni program neumi zohlediiovat dvoji propagaci Emil 0pen, nicmdnd vzhledem lr
tervnov6mu a ndslednE zdiijov6mu terminu jsme dvd kampand uskutednili a budget tim bohuiel o
139.895,83 korun piederpali. Se stejnim zdtvodndnim dvojit'rich pilprav mohu uv6st i piekroieni

persond ln ich n6klad i) o 32.624 korun.
nas neuznatelnd niiklady, pi'itemZ tou neipaliivEjsi jsou nildady na doprovodnli
program, viz. neuznanli niklad na plavbu lodi. Jsou to ale napliklad i ncuznateln6 nlidady na proniijmy

Tfeti tdZl(osti jsou pro
vozidel

a

jejich parl<ovdni v ce)kov6

q|(i +2.787

l<orlun.

Dalilm je nemoZnost posouvat Emil Open kreativnim a inovatiwrim zptsobem dil. Napiiklad v roce 2020
jsme se nisledkem pandemie a z drivodu neidasti vEtiiny zemi rozhodli zkusit live stream a sdilet nase
zaiitl<y. iive vysilAui se setl<alo s rnimoiddnfm dspEchem a krllsnimi dEkowrfmi real(cemi (napi.
zahaiovaci ceremoniil zaujal pies 1,3 tisic sledujiciclt],
Live stream ve visi 74,500 l(orun je ve vydttoviini dal(im neuznanfm ndkladem.

V6ienli'pane nilmdstku, v6Zenli pane radni
vim, Ze nejen pro sporg a)e obecnd pro handicapovan6 dEliite oba v Brnd veimi mnoho. Dol(ladu,e to mimo

jin6 i

VaSe podpora naScmu spolku

i

nadadnlmu fondu. Jii ndkolikret jste n6m pomohlj jal(

v

na5ich

,,prtivizich", tak ve sportovnich i charitativnlch aktivitech. Proto bych Vas chtEl i nyni pozedat o pomoc v
nalezenl ieBeni pii naiem lypoi'6ddni se s tikvidainf watkou dotace a opEtovn6m zamyilenirn uad jinjm
zprisobem finanini podpory mEsta t6to qiznamn6 udalosti.
ZevEIem nechci opornenout, Ze md qihrady k soudasn6mu programu ,,Vfznamn6 sportovnl akce" nejsou
jeho kritikou. Nechci ani, aby mflj dopis ptsobil jako nesouhlas s vyiislenim vratlly dotace. Program ie pro

ldasick6 sportovni udilosti sprdvni a proti korektnosti jedn6ni Odboru sportu nemohu iict jedinort vjtku,
Z form6lniho hlediska totiz nelze nic namita! a proto jsem s tfmto rozhodnutfm i souhiasil.
Ptedem dEkuji za VaSi vstiicnost a za zamysleni se nad mylmi prosbami.
S

pienfm vieho dobr6ho do novdho roku a i s pidnlm (spdin6ho volebnlho roku se budu tElit na Vaii

odpovEd.

Piedseda qil<onndho

rfboru

,.,

€ernil

Emilova spo.torlll,, 2.s., 14 067 07 ?85, rww.emilovaiportovri.cz
Nadainifonal Elnfl,14 283 56 098, www.€mrlnadace-c2
Elropsk6 hra handicapovan6 n edeze, www.emilopen.cz

!lalinovsk6ho nemastl 603/4
602 00 Brno
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22.

ffilil oPen

1e

-

26. 6.2O22 | Brno
info@emilopen.cz
w&'w.emilopen.cz

rr- ro€Dil Evropskich h!!
handi.apovad6 lDlAdeie

a

Vdiend pani

Statut6rnimdsto Brno
Dominikdnskd n1m. L96/

L

601 67 Brno

V Brnd dne 19. dubna 2022

VdZend pani primdtorko,

ddkujeme Vdm za uddlenizditity nad kon6nim 11. Evropsklich her handicapovan6 ml5deie Emil
Open a za podporu ukotveni na5i akce do rozpoatu m6sta Brna.
I

Rddi bychom Vds v tdto souvislosti informovali o piipravdch letoiniho roiniku her.
Diky souvise.jicimu projektu (se samostatn\im rozpoatem) si budeme i letos pravd6podobn6 moci

dovolit uspofddat tiidenni doprovodnf program na n6mdsti Svobody, vtetnd slavnostniho
zahajovaciho ceremoni6lu a uvedeni nov6 discipliny

-

piehlidky pohybovyich skladeb.

Ddle roziiiujeme na5e tradiini sporty atletiku, plavdn[, stolnitenis, boccia a bocce o lukostielbu
a cyklistiku. Tyto dva nov6 sporty se n6qr podafilo umistit na horni hfiit6 stadionu Pod Palackdho
vrchem. Dalii novinkou je jednodenni vloZenli zdvod ,,Juniorski pohdrek" pro vdkovou kategorii
d6ti od 6 let, ktedm reagujeme na vzrtstajici ziijem t6ch nejmeniich. A i naddle chceme
pokradovat v kempech pro novdiky v kolektivnich sportech.

Po uzavieni prvniho kola evidujeme 964 piihlilSen'i ch

Emil Open

riiastnik0

z 16 zem i Evropy, coZ je v historii

rekordni tast. Pro druh6 kolo piihldiek (potvrzenI pfedb6:n6ho zdjmu z 1.

kola)

zkracujeme termin uzavfeni, abychom mEli dostatean! das na uiindni opatieni. NardZime totiZ
na dva limity.

Prvnim je kapacita sportoviit u atletiky a plavdni. ZvaZovan'lm ie5enim je zavedeni dopolednich
a odpolednich z6vodri, timZ.lsme schopni kapacitu zdvojndsobit.

Tim druh'/m.jsou pak naSe finaninimoinosti. Zvy5ov6ni cen, piedeviim za ubytovdni, ndklady

s

,,dvojsmdnn'lmi z5vody", sniZeni podpory Tepl5rny Brno na pdtinu, to jsou minusy, kter6 se s ta k
aznry'm plusov!m ndr0stem {aastniki nepotkdvaji. A i kdyi bychom si moc pi6li nechat naie
h ry"
", nejsme toho s dosavadnim rozpoitem schopni

I

fr

e

rllil

Poiadatelem Evropskich
je Emilova sponolaf, z.s.

handicapovan6 mlddeze Emil Opcr

.emilova-sportoi,ni.cz

Malinovsk6ho niimdsti 603/4,602 00 Bmo
rdo 06? 07 78s

Strana 9 / 21

22.-26.6.2O22 | Brno

ffilil oPffi

info@emilopen.cz
w.ta,Itr.emilopen.cz

lr. rocnlk EYropskYch hlr

baDdlcapovani E edeie

Terminem pro uzavieni 2. kola piihld5ek je 25. duben. Po tomto terminu budeme znit
piesnf poaet iastnik0, coi znamen6, :e cca 200 Uaastnlktlm nebudeme pravd6podobn6
potvrzovat pf i.ietf jejich zilvazn6 piihl55ky.

a

SamozfejmE je nyni naii velkou snahou ziskdni partner0 z privdtniho sektoru, nicm6n6 zatim
jsme bohuiel nedsp6ini. Proto, byl je nirm to nepiijemn6, prosime o zvdieni v1i5e podpory z
avizovanr/'ch 1,5 mil. na 2 mil. korun z rozpoatu m6sta Brna.

kdyi pii kaZd6m oteviriini piihl;liek na Emil open avizujeme omezenou kapacitu a na zamitnuti
pfihliliky nemtie tedy nikdo ztren6r0, utitel& ti sociSlnich pracovniki cokoliv namitat,
I

odmitnutisamotnfch ddtije pro n6s noinimtrou, se kterou

se dost

dobie nedd vyrovnat.

V6Zeni pani primitorko,
nechci, aby niiS dopis vyzndl jako piendieni odpov6dnosti na mdsto Brno, nechci, aby p0sobil

jako forma n6tlaku a nechci, aby piipadn6 navfSeni rozpoitu znamenalo omezeni druhich.
Nicm6n6 pokud by se n6jakd moZnost nalla, budeme moc it'astni, ie miZeme naii akci nechat

rist. V opaan6m piipad6 bychom pak muselisebrat odvahu a poprv6

se odhodlat k odmitavdmu

kro ku.

Ve stejn6m duchu budu s dovolenim informovat tak6 pana

S

rictou,

Piedseda organizatniho r"j'boru

q&

qt

rrl il

Poiadatelem E],ropskich

handicapovan6

je Emilova sporto\ni, z.s.

n

ddeze Emil open

emilova-sporto\,1ri.cz

)

Malinovsk6ho niimEsti 603/4, 602 00 Bmo

rco 067 07 785
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VdZeni pan

Statutdrni mEsto Brno
Dominikiinsk6 n6m. 196/ L
60L 67 Brno

V BrnE dne 4. kv1tna 2022

Vdien'i pane niimEstku, viiZenV pane radni,

dovoluji si navdzat na dopis z 19. dubna, ve kter€m jsem Vds informoval o piipravi5ch
1L. rodniku Evropsky'ch her handicapovan6 mlddeie Emil Open, o rekordnlm podtu
piihl6Sen,ich rldastnik0 v ndvaznosti na rozpofet akce a kapacitu sportoviS{. Slibiljsem Viim
tak6 informace o stavu po uzavfeni2. kola piihl;ilek.
Po uzavfeni a vyhodnoceni z6vazn'i1ch piihldiek konstatuji, ie se ndm nendsilnou formou
podaiilo sniiit potet [tastnikri Emil open na 845 z 16 zemi.

I

kapacitu sportovist jsme vyie5ili. Diky vstiicnosti Ma Brno-stied, kterd ndm umoini
celodenniprondjem baz6nu na Kravi hoie, pojmeme dvojniisobnou kapacitu plavc0. Vyfe!ili
jsme tak6 dasovf harmonogram atletiky.

ZistdvS ndm tak jen finandni limit akce. Redukujeme nesportovni d6st aktivit, rusime
doprovodn1i program na ndmdsti Svobody, kteni byf md samostatnli rozpodet zjin6ho
projektu, vyZaduje na5i spoluritast, a snaiime se minimalizovat dalii niiklady. Na druhou
stranu se ndm ale napiiklad novd ozvalo 25 st6l./ch iEastnik0 Emil Open z Ukrajiny (16
plavci + 9 ilent doprovodu), ktefi jsou na r&znfch mistech Evropy, s iddosti o iiast na
hrdch, vietnd prosby umo:nit jim pied hrami tr/denni soustiedEni.
V'/sledkem je,
nutnd finanEni

Ze p res

den6ho chybi ui nyniv naiem rozpoitu bez jak6koliv

m

e rW 340 tislc.

,,,
"4I'
Welql,vl

4e

rll il

Poiadatelem EwopsloTch
je Emilova sportomi, z.s.

handicapovane filadeze !:mu upen

emilova-sportovni.cz

lvrarinorrsKeno namesrr EUq{, 602 00

Bmo

reo 067 07 78s

Strana 11 / 21

22.-26.6.2022 | Brno

ililil 0Pen

info@emilopen.cz
wt!'w. emilopen.cz

rr. roaDil EvroprkYch h.t
h.!dlc.poeaaa tntidri.

ffi ir*,,*',,,rrlr;:::r

r,*#;ffi

Musime totiZ v iSdech dnt potvrdit

Omlouvdm se za iasovr/ tlak, kteni na Vds vytvdfim. VEiim,
piesto pochoplte a pomtiete niim ji piekonat.
5 dovolenim budu
S

T',,,r,,

r,,,,4

/ nepotvrdit Uaastnikim jejich zdvazn6 piih165ky.

ie

na5i velmi slozitou situaci

op6t informovat take pani primdtorku.

ictou,

Piedseda organizadnlho

ffiemir

Poiadatelern Ewopskich
je Emilova sporto!.nj, z.s.

handicapovan6 rnladeze Emil Open

.emilova-sportovni.cz

Malihovsk6ho n6m6sti 603/4, 602 00 Bmo
ICo 067 07 785

t
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Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - zvýšení
ORJ

§

pol.

5100

3419

5222

v tis. Kč
ÚZ

Věcná náplň

ORG

Neinvestiční transfery spolkům
6511

ve j.n.: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

Upr. rozpočet
k 30 5. 2022

Úprava
rozpočtu + -

220 449

1 840

222 289

0

1 840

1 840

Upr. rozpočet
k 30.5. 2022

Úprava
rozpočtu + -

Financování - zvýšení
ORJ

1700

§

pol.

8115

Rozpočet
po změně

v tis. Kč
ÚZ

ORG

Věcná náplň

Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2022

-363 431

1 840

Rozpočet
po změně

-361 591
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č. smlouvy: 512209….
č. žádosti: 18/ID
SMLOUVA
o poskytnutí účelové neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna
Smluvní strany:
1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2
IČO 44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 111211222/0800
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením zasedání ZMB č. Z8/.. konaného dne ………. je podpisem smlouvy pověřen vedoucí
Odboru sportu MMB
(poskytovatel)
2. Název organizace
adresa sídla
IČO
bankovní spojení
číslo účtu
zástupce
(příjemce)

Emilova sportovní, z.s.
Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno
06707785
Fio banka, a.s.
2101371977/2010
Pavel Zbožínek

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna
I.
Předmět smlouvy a poskytovaná dotace
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt
podaný jako individuální dotace za účelem uspořádání 11. ročníku Evropských her handicapované
mládeže Emil Open v termínu 06/2022, Brno. Dotaci lze použít v souladu s požadavkem uvedeným
v žádosti č. 18/ID pod č.j. MMB/0297724/2022.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ze svých rozpočtových prostředků v jedné
splátce ve výši 1 840 000 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet tisíc korun českých) ve lhůtě
do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu a kdy musí vzniknout a být uhrazeny oprávněné
výdaje je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
II.
Účel dotace
Dotaci lze použít v souladu s požadavkem uvedeným v žádosti č. 18/ID pod č.j. MMB/0297724/2022
na realizaci akce „11. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open“, a to jmenovitě pouze níže
uvedené způsobilé výdaje:
a) nájem sportovišť vč. zázemí, tzn. na nájemné prostor pro konání akce a organizaci akce,
zejména na sportoviště Sportovní areál VUT v Brně (atletický stadion, travnatá plocha, horní
hřiště – umělá tráva, horní hřiště – ovál), Sportovní a rekreační areál Kraví hora (bazén),
Fakulta sportovních studií MU (tělocvična);
b) cestovné – jízdné, tzn. na přepravné účastníků akce ve městě Brně, zejména přepravné
účastníků Dopravním podnikem města Brna;
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c) ubytování a společné stravné (tzn. svačiny, obědy nebo obědové balíčky, večeře)
účastníků akce;
d) technické zabezpečení akce, tzn. nájem (movité věci) nebo služby (instalace, montáž,
demontáž), zejména velkokapacitní stany a nůžkové stany, mobilní zábrany, mobilní WC,
podium, tribuna, osvětlení, časomíra, vč. výsledkového servisu, ozvučení, moderátor,
akreditace, značení tratí, zdravotnická a bezpečnostní služba, doprava materiálu, svoz
odpadu;
e) na mzdy nebo odměny organizátorům akce (pouze jen ředitelé sportů, koordinátoři,
rozhodčí) nebo na služby těchto organizátorů akce v celkové výši max. do 30% z poskytnuté
dotace, a do maximální výše 30 tis. Kč na osobu a měsíc. Z dotace lze hradit i související
povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (30 tis. Kč) zahrnuty.
Limit 30 tis. Kč je platný pro výkon práce v pracovním poměru a na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) a pro poskytování služeb (objednávka či
smlouva), hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a při
poskytování služeb však nesmí překročit 250 Kč / hodina. Limit 30 tis. Kč na osobu a měsíc
se vztahuje k úvazku 1,0 a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ. Máli zaměstnanec kratší úvazek než 1,0, limit 30 tis. Kč se poměrně krátí;
f) věcné ceny (pouze poháry, medaile, diplomy, plakety, účastnická trička);
g) doprovodný program a propagace, tzn. nájem (movité věci) nebo služby (zajištění),
zejména vlajky, bannery, roll-upy, pronájem či služby audiovizuální techniky, audiovizuální
záznamy, videoprojekce, fotograf, live – stream, grafik, v celkové výši max. do 10%
z poskytnuté dotace.
Veškeré výdaje, které nejsou výslovně uvedeny výše jako způsobilé, jsou výdaji nezpůsobilými.
Dotaci nelze použít zejména na:
a) náklady spojené s nákupem sportovců nebo náklady spojené s hostováním sportovců
z jiných klubů,
b) na výchovné,
c) náklady na platy sportovců,
d) náklady na platy a odměny manažerů a administrativních pracovníků příjemce vč. odměn
statutárnímu orgánu či členům statutárního orgánu za výkon jejich funkce,
e) platby daní (mimo daní a odvodů souvisejících se mzdovými náklady) a dále například
nespotřebované finanční prostředky (vratné poplatky – kauce), úhradu výdajů na pohoštění,
rauty, peněžní dary, telefonní služby, internet a správu webových stránek, daňové
poradenství vč. auditorských služeb a zpracování účetnictví, multimediální prezentaci,
zajištění marketingového a reklamního servisu, pořízení a odpisy dlouhodobého hmotného
a nemovitého majetku, úhradu penále, srážek a dalších finančních postihů, financování
leasingu či podnikatelských aktivit, pojištění osob a majetku, exekuční odvody, bankovní
poplatky, vzdělávání trenérů a lektorů (školení, workshopy), alkoholické nápoje, tabákové a
jiné návykové látky,
f) finanční příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (vč. stravenek),
g) odměny trenérům sportovců na on-line tréninky,
h) dotaci nelze finančně vypořádat formou zápočtu, ale pouze přímou úhradou nákladů.
III.
Podmínky poskytnutí dotace
1. Příjemce čestně prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl v žádosti o dotaci, vč. příloh a
bude uvádět ve vyúčtování jsou platné a správné. Příjemce je odpovědný za to, že údaje
obsažené v žádosti odpovídají jeho standartním běžným ročním nákladům (výdajům) a že
v případě odhadovaného podstatného navýšení nebo snížení těchto výdajů v období, na
které je žádáno, toto v žádosti náležitě odůvodní.
2. V případě, že příjemce v žádosti o dotaci v čestných prohlášeních, ve vyúčtování dotace či
všech předkládaných přílohách a dokumentech uvedl poskytovatele v omyl a poskytnuté
údaje se nezakládají na pravdě, má poskytovatel právo z tohoto důvodu dotaci žadateli
nenavrhnout, neposkytnout finanční prostředky či žádat o vrácení již poskytnuté dotace nebo
její části.
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3. Poskytování dotací upravují zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, Dotační pravidla, v platném znění, a ostatní právní předpisy.
4. Příjemce dotace je povinen vést řádnou, oddělenou a analytickou evidenci čerpání dotace
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, tj. účtovat na zvláštní
analytické účty, případně na samostatná hospodářská střediska nebo zakázky. Tato
evidence musí být podložena účetními záznamy. Příjemce dotace se zavazuje, že všechny
originály dokladů uplatněné do finančního vypořádání dotace budou označeny textem:
hrazeno z dotace OS MMB ve výši (uvedena částka), číslo smlouvy.
5. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději
do 20. 1. 2023. Formulář pro vyúčtování je k dispozici ke stažení na webových stránkách
města Brna – dostupné z: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1namestka-primatorky/odbor-sportu/.
6. O uznatelnosti nákladů/výdajů a dokladů do finančního vypořádání si vyhrazuje právo
rozhodnout poskytovatel podpory.
7. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) tak, že vyplní
předepsaný formulář a doloží poskytovateli doklady, prokazující využití dotace v souladu
s uzavřenou smlouvou vč. věcného soupisu jednotlivých položek vynaložených nákladů a
stručného hodnocení dotované aktivity. Jedná se zejména o kopie účetních dokladů,
tj. účtenek, výdajových a příjmových dokladů, faktur, smluv a bankovních výpisů,
prokazujících provedení úhrady vykazovaných výdajů, včetně originálů k nahlédnutí.
Příjemce garantuje, že předložené účetní doklady ve výši poskytnuté finanční dotace nebyly
a nebudou duplicitně použity ve finančním vypořádání dotace, poskytnuté jiným subjektem.
V případě finančního vypořádání (vyúčtování) dotace na:
a) nájem cizích sportovišť
• kopii smlouvy o pronájmu nebo kopii smlouvy o užívání sportoviště vč. uvedených dnů nebo
hodin, kdy bylo sportoviště pronajato, příp. kopie vstupenek na sportoviště,
• kopii daňového dokladu (faktury) nebo jiných platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které prokazují
odeslání finančních prostředků,
b) na cestovné – jízdné
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo jiných platebních dokladů,
• kopii cestovního příkazu – náhrady za cestovné v souladu platnými zákonnými předpisy nebo
směrnicemi,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které prokazují
odeslání finančních prostředků,
c) ubytování účastníků akce:
• v případě ubytování na akci příjemce doloží kopii daňových dokladů (faktur) nebo dokladů
za ubytování účastníků,
• propozice soutěže,
• jmenný seznam ubytovaných,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které prokazují
odeslání finančních prostředků,
•
•

společné stravné účastníků akce
kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů, v případě stravy pouze společné
stravné účastníků na soutěžích,
kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které prokazují
odeslání finančních prostředků,

d) pronájem movitých věcí na technické zabezpečení akce
• kopii daňového dokladu (faktury) nebo jiných platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které prokazují
odeslání finančních prostředků,
• smluv o pronájmu vozidla (s dodavatelem, který má povolení na provoz silniční dopravy),
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•
•

služby pro technické zabezpečení akce
kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které prokazují
odeslání finančních prostředků,

e) mzdy, odměny služby organizátorů akce (pouze jen ředitelé sportů, koordinátoři,
rozhodčí)
• kopie uzavřených smluv (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o
provedení práce, smlouvu uzavřenou dle Občanského zákoníku, objednávku na služby,
smlouvu o poskytování služeb), a v případě poskytování služeb kopie vystavených faktur –
daňových dokladů; vždy u mzdy, odměny a služby vč. uvedení rozsahu provedené práce
(hodinový rozpis),
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které prokazují
odeslání finančních prostředků,
• směrnice daného sportovního svazu nebo klubu (rozhodčí),
• v případě použití dotace na mzdy, které jsou vypláceny na základě zákoníku práce (DPP,
DPČ, zaměstnanecká smlouva), příjemce doloží kopii výplatních listin, kde bude uvedena
mzda, odvod na sociální, zdravotní pojištění a daň. Dále bude doloženy výpis z běžného
účtu, který bude prokazovat, že tyto odvody byly prokazatelně odeslány,
• výpis z analytického účtu za běžný rok, na kterém budou tyto odměny (mzdy) evidovány –
účet č. 518 – služby (provozní náklady) nebo v případě zaměstnanců – účet č. 521 – mzdové
náklady,
f) věcné ceny (pouze poháry, medaile, diplomy, plakety, trička), příjemce doloží:
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které prokazují
odeslání finančních prostředků,
• propozice akce, na které byly věcné ceny poskytnuty,
h) doprovodný program a propagace:
• kopie uzavřených smluv nebo objednávek
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které prokazují
odeslání finančních prostředků.
Dále příjemce k finančnímu vypořádání doloží:
a) závěrečnou zprávu, která bude obsahovat foto dokumentaci, printscreeny a stručný popis
realizovaného projektu, celkové vyhodnocení splněného účelu, způsoby a zdokumentování
propagace a doprovodného programu, prezentace v médiích, výsledkové listiny, počet
diváků aj.
b) fotografie či jiné grafické podklady propagačních materiálů či sportoviště, kde bude
prokazatelně uvedeno logo města Brna.
c) v případě, že má příjemce dotace zřízeny webové stránky, doloží k finančnímu vypořádání
výtisk těchto webových stránek, případně fotografii či kopii aktuální podoby obrazovky –
monitoru počítače (print screen, screenshot), kde bude patrné umístění loga města Brna,
loga webových stránek „Kam za sportem v Brně“ s jejich odkazem (prolinkem) a informace
o výši poskytnuté dotace statutárním městem Brnem,
d) v případě, že příjemce nemá zřízeny webové stránky, doloží čestné prohlášení o této
skutečnosti.
8. V případě, že bude následně zjištěno, že finanční vypořádání (vyúčtování) nebylo úplné a
řádné, bere příjemce na vědomí, že zjištěné skutečnosti mohou ovlivnit plnění budoucích
smluvních vztahů.
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9. Uznatelným nákladem pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace je náklad, který byl
zanesen do účetnictví příjemce, je identifikovatelný a podložený ostatními záznamy. Účetní
doklady musí být vystaveny na příjemce dotace, tj. klub nikoliv na fyzickou osobu (člen
klubu). Uznatelné náklady pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace musí přímo souviset
s mládežnickou sportovní činností. Uznatelný náklad musí být v souladu s účelem a
smluvními podmínkami.
10. Doklady doložené v závěrečném finančním vypořádání (vyúčtování) musí být v českém
jazyce, nebo přeložené do českého jazyka (tj. v případě, že z předložených dokladů nelze
identifikovat základní fakturační údaje).
11. Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a má nárok na odpočet DPH
na vstupu, není DPH na vstupu způsobilým výdajem, a to ani v případě, kdy příjemce nárok
na odpočet DPH na vstupu neuplatnil. V případě, že se příjemce (neplátce DPH) v průběhu
čerpání dotace stane plátcem DPH bude od okamžiku kdy se plátcem DPH stal, postupováno
dle ustanovení tohoto bodu výše.
12. Uznatelné náklady do finančního vypořádání dotace musí být hrazeny z účtu, na který byla
dotace poskytnuta nebo v hotovosti, a to v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., omezení
plateb v hotovosti. Dále uznatelným nákladem do finančního vypořádání dotace je i platba
provedená platební kartou, která však musí být vystavena na příjemce dotace, tj. klub nikoliv
fyzická osoba (člen klubu).
13. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli změny v předloženém projektu (termín
akce, místo konání a název akce, změnu statutárního zástupce, sídla, bankovního spojení či
názvu organizace apod.) a oznámit změny údajů uvedených v předložené žádosti, čestných
prohlášeních a přílohách a to do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti změny.
14. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli změnu v údajích uvedených
v předložené žádosti a čestném prohlášení týkající se případného zániku, transformace,
sloučení, změny vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje apod., dále vydání
inkasního příkazu Komisí (EU) vůči příjemci ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, skutečnosti, že se příjemce stal podnikem v obtížích v souladu s Nařízením
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18 a to do 15 pracovních
dnů ode dne účinnosti změny, dále do 30 pracovních dnů finančně vypořádat poskytnutou
dotaci a nepoužité (nevyčerpané) finanční prostředky vrátit.
15. Příjemce je povinen, v případě ukončení své sportovní činnosti (zrušení), 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.
16. Příjemce je povinen písemně sdělit poskytovateli, že účel, na který byla dotace poskytnuta
nebude realizován, a to nejpozději do 30 dnů od zjištění této skutečnosti. Nejpozději k tomuto
termínu je příjemce povinen nepoužité (nevyčerpané) finanční prostředky vrátit.
17. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část použitou neoprávněně nebo
v rozporu s účelem schváleným ve smlouvě, a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení
dotace.
18. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část, která nebyla dle smlouvy řádně
finančně vypořádána, v termínu uvedeném v bodě 5, odst. III. Podmínky poskytnutí dotace,
této smlouvy, ani v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem, a to do 30 dnů od
doručení výzvy k vrácení dotace.
19. Finanční prostředky se vracejí na účet poskytovatele, a to takto:
a) v roce, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111211222/0800, 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. 111350222/0800, pod variabilním symbolem 64022229,
c) po 1. 3. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet
č. 111158222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy.
20. Žadatel o dotaci je povinen při své činnosti řádně postupovat v souladu s aktuálně platnými
právními předpisy, mimo jiné i s vyhlášenými mimořádnými opatřeními Vlády ČR a
Ministerstva zdravotnictví ČR, které upravují podmínky sportovních aktivit, provozování
sportovišť apod.
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21. Příjemce dotace je povinen kdykoliv umožnit zástupcům Odboru sportu MMB nebo jinému
kontrolnímu orgánu věcnou kontrolu účetnictví, umožňující prověřit veškeré příjmy a výdaje
příjemce související s projektem, kontrolovat dodržení účelu, na který byly finanční
prostředky použity.
22. Příjemce je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli provést kontrolu dotované aktivity a
účelnost využití poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění
pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění nesrovnalostí požadovat
vysvětlení a doplnění příslušných dokladů.
23. Příjemce nesmí dotaci poskytnout jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Dotaci nelze
převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která pro příjemce zajišťuje realizaci
projektu. Příjemce je vždy povinen použít dotaci k přímým platbám dle účelu smlouvy, vyjma
nákladů, které jsou hrazeny zastřešujícími organizacemi, tj. příslušnými sportovními svazy,
anebo jejich organizačními složkami.
24. Příjemce je povinen uvádět na propagačních materiálech (billboardech, plakátech,
bulletinech, na internetových stránkách aj.) informaci o poskytnuté finanční podpoře
statutárního města Brna a logo nebo znak města Brna. Při použití loga nebo znaku města
Brna je třeba postupovat v souladu s úplným zněním „Statutu pro užívání znaku, vlajky a
loga města Brna, znaků a vlajek městských částí“ (dále jen „Statut …“). Použití loga města
Brna je povoleno již uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace a není nutné si od poskytovatele
vyžádat souhlas s jeho použitím. V případě užití znaku města Brna podá příjemce písemnou
žádost spolu s výtvarným návrhem na Odbor vnitřních věcí. Pokud bude příjemce během
konání akce umisťovat na viditelná místa loga partnerů nebo sponzorů, musí zde umístit také
logo města Brna v souladu s „Manuálem …“. Příjemce je povinen zajistit na své náklady
výrobu a umístění loga města Brna dle „Manuálu …“ na sportovišti, kde provozuje svoji
činnost (velikost podkladové desky minimálně cca 100x60 cm, červené pozadí – bílé logo,
může být provedena i inverzní varianta nebo větší rozměr). Příjemce je povinen na svoje
náklady zajistit výrobu loga a jeho umístění na propagačních materiálech. Výše uvedený
„Statut …“, a „Manuál …“ lze stáhnout na www.brno.cz/logo.
25. Příjemce je dále povinen prokazatelně informovat své členy, rodiče a veřejnost o výši
podpory ze strany města Brna např. na svých webových stránkách, sociálních sítí, na
nástěnkách, na valných hromadách, pořádaných akcích, schůzkách s rodiči a členy klubu
atd.
26. Příjemce je povinen při provozování sportovní činnosti dodržovat základní pravidla etiky
a slušného chování.
27. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při tvorbě databáze v oblasti sportu „Kam za
sportem v Brně“, která je uveřejněna na webových stránkách statutárního města Brna. Údaje
je povinen vést aktuální a v souladu s předpisy ČR. Příjemce nesmí uvádět nepravdivé,
hanlivé nebo dvojsmyslné údaje. V případě zveřejnění fotografií, může příjemce zveřejnit
pouze ty fotografie, ke kterým má autorská práva.
28. V případě, že příjemce provozuje webové stránky své sportovní organizace, je na ně povinen
umístit logo webových stránek „Kam za sportem v Brně“ s jejich odkazem (prolinkem). Logo
webových
stránek
„Kam
za
sportem
v Brně“
je
možné
stáhnout
na
http://www.kamzasportemvbrne.cz/logo.
29. V případě, že bude příjemce dotace v rámci podpořeného projektu prodávat nebo poskytovat
jídlo a nápoje, je povinen tyto podávat pouze ve vratném omyvatelném nádobí (sklo, porcelán
a kovové příbory) nebo ve vratném plastovém nádobí (misky, kelímky) nebo v ekologickém
obalu (biologicky rozložitelné) či kompostovatelném nádobí.
30. Příjemce je povinen archivovat podklady doložené do finančního vypořádání (vyúčtování)
dotace dle platných právních předpisů.
31. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků příjemcem
vč. porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně ve
smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, za které se ukládá odvod ve výši poskytnuté dotace.
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32. Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují následující
porušení a nepravdivá prohlášení, za které se ukládá nižší odvod:
a) za nepravdivé údaje v čestných prohlášeních uvedených v „Žádosti o dotaci z rozpočtu
statutárního města Brna“ činí odvod 0,5 % z poskytnuté dotace,
b) za dodání finančního vypořádání dotace po termínu dle bodu 5, odst. III. Podmínky
poskytnutí dotace této smlouvy, nejvýše v náhradním termínu stanoveném
poskytovatelem, činí odvod 1 % z poskytnuté dotace, v případě nedodání finančního
vypořádání ani v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem se ukládá odvod ve výši
poskytnuté dotace,
c) za porušení povinnosti uvedené v bodě 4, 10, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
odst. III. Podmínky poskytnutí dotace, této smlouvy činí odvod 0,5 % z poskytnuté dotace.
33. Příjemce dotace souhlasí se jmenovitým zveřejněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Brno
zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
34. Příjemce nese odpovědnost za využití poskytnuté dotace z rozpočtu města Brna v souladu
s respektováním pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107
a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V případě,
že Komise (EU) dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně
úroků.
35. Příjemce bere na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskytnuté
podpory se společným trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu je pouze
Komise (EU). Komise (EU) je oprávněna uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu
s příslušným úrokem.
36. Příjemce podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy vůči němu
nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za
protiprávní
a neslučitelnou s vnitřním trhem, dále že není podnikem v obtížích v souladu
s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18 a že
nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům.
37. Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti ochrany osobních údajů
zejména ve smyslu splnění informační povinnosti dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů). Poskytovatel může požadovat prokázání splnění této povinnosti
příjemcem (zejména ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. e).
38. 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.
39. Poskytovatel má právo v případě závažných nedostatků zjištěných průběžnou
veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace.
IV.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou se souhlasem obou
smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž oba mají platnost originálu. Příjemce
i poskytovatel obdrží jeden výtisk.
Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pro poskytovatele budou vykonávány
prostřednictvím Odboru sportu MMB.
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem a stejně se postupuje
i při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy.
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5.
6.
7.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text smlouvy pozorně přečetly, a že s ním bez
výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
Smlouva o poskytnutí dotace nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 citovaného zákona).

Doložka:
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/.. konaném dne ………
V Brně dne:

V Brně dne:

………………………………
poskytovatel

………………………………
příjemce
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