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

85. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Domovu
pro mne, z.s. na projekt Cihlu k cihle - chráněné bydlení pro osoby
s těžkým tělesným postižením - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Domov pro mne, z.s. (IČO 65350111) se obrátil na město s žádostí o poskytnutí investiční dotace ve výši
5 500 000 Kč na podporu realizace projekt Cihlu k cihle - chráněné bydlení pro osoby s těžkým tělesným
postižením, tj. rekonstrukce a rozšíření služeb chráněného bydlení v rámci výzvy IROP č. 82 Rozvoj
sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II. Cílem projektu je zrekonstruovat řadový rodinný
dům na adrese Štolcova 52, Brno Černovice, a vytvořit bydlení pro 5 osob s těžkým tělesným postižením
se zajištěním péče 24/7 v režimu chráněného bydlení. Plánované otevření začátkem roku 2024. Původní
rozpočet projektu ve výši přes 15,3 mil. Kč z roku 2018 se za 3,5 roku výrazně navýšil z důvodu
zvyšování cen a inflace, přiznaná EU dotace tuto skutečnost nereflektuje. Původní výše spolufinancování
ve výši 800 tis. Kč vzrostla na 7,76 mil. korun, což výrazně převyšuje fundraisingové možnosti žadatele.
OSP MMB předkládá návrh na poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 5,5 mil. Kč, zdrojem
financování budou prostředky Fondu rezerv a rozvoje.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna Domovu pro
mne, z.s., se sídlem Kounicova 299/42, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 653 50 111
ve výši 5 500 tis. Kč na projekt "Cihlu k cihle" - chráněné bydlení pro osoby s
těžkým tělesným postižením
smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna
Domovu pro mne, z.s., se sídlem Kounicova 299/42, Veveří, 602 00 Brno, IČO:
653 50 111 ve výši 5 500 tis. Kč na projekt "Cihlu k cihle" - chráněné bydlení
pro osoby s těžkým tělesným postižením, která tvoří přílohu č. ... tohoto
zápisu
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu

2. pověřuje

vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem této
smlouvy

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/222 dne 01.06.2022. Schváleno jednomyslně
10 členy.
Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 15.06.2022. Výpis usnesení Finančního výboru bude
ZMB předložen písemně.
Sestava vytvořena 14.6.2022 v 11:37
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Vygenerováno programem eMMB
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Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

PaedDr. Jan Polák CSc.
vedoucí odboru - Odbor sociální péče
8.6.2022 v 13:13
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
14.6.2022 v 11:37

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 11:37

2/2

Vygenerováno programem eMMB
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Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha (Žádost o podporu SMB_Domov pro mne.pdf)
Příloha k usnesení (Smlouva_ID_Domov pro mne.pdf)
Příloha k usnesení (RO_Domov pro mne cihla k cihle_exp.pdf)

1-2
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4-5
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Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je návrh na poskytnutí individuální investiční dotace spolku Domov pro
mne, z.s. na projekt „Cihlu k cihle“ - chráněné bydlení pro osoby s těžkým tělesným postižením.

Domov pro mne, z. s. (IČO 65350111) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat
lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Od roku 2004 pomáhá dětem i dospělým
se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život
a začlenit se do společnosti. V současnosti je jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní
asistence v Brně (28 úvazků pracovníků v přímé péči pro cca 134 klientů). Dále provozují sociální službu
chráněné bydlení určenou osobám s těžkým tělesným postižením (aktuálně celkem pro 13 klientů).
Vedle toho realizují zážitkové pobyty pro děti a dospělé s postižením za vydatné pomoci dobrovolníků
a také příměstské tábory pro děti a mládež. Nově pořádají zájmové kroužky pro děti a mladé lidi do 26
let. Dlouhodobým cílem organizace je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s
těžkým handicapem žít aktivně ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.
Organizace je pravidelným příjemcem finanční podpory v rámci dotačního programu I. na sociální služby
osobní asistence a chráněné bydlení z rozpočtu města Brna (pro rok 2022 schválena podpora ve výši
1 862 tis. Kč) z rozpočtů MPSV a JMK.
Od roku 2020 realizuje projekt CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010499 s názvem Cihlu k cihle –
Rekonstrukce a rozšíření služeb chráněného bydlení v rámci výzvy IROP č. 82 Rozvoj sociálních služeb
v sociálně vyloučených lokalitách II.
Cílem projektu je zrekonstruovat řadový rodinný dům na adrese Štolcova 52, Brno Černovice, a
vytvořit bydlení pro 5 osob s těžkým tělesným postižením se zajištěním péče 24/7 v režimu
chráněného bydlení. Plánované otevření začátkem roku 2024.
Původní rozpočet projektu ve výši přes 15,3 mil. Kč z roku 2018 se za 3,5 roku výrazně navýšil z důvodu
zvyšování cen a inflace, přiznaná EU dotace tuto skutečnost nereflektuje. Původní výše
spolufinancování ve výši 800 tis. Kč vzrostla na 7,76 mil. korun, což výrazně převyšuje fundraisingové
možnosti žadatele. Aby neohrozili chod stávajících sociálních služeb, museli by projekt v této fázi ukončit
a dům prodat. Současná kapacita chráněného bydlení je přitom v Brně (celkem pro 146 klientů) i kraji
nedostatečná. Projekt je tak plně v souladu se záměry rozvoje sociálních služeb ve městě Brně a v
Jihomoravském kraji.
Domov pro mne, z.s. se obrátil na město Brno s žádostí o poskytnutí investiční dotace ve výši
5 500 000 Kč na podporu realizace uvedeného projektu (č.j. MMB/0241409/2022). Současně osloví i
Jihomoravský kraj a také bude pokračovat ve své fundraisingové činnosti (nadační příspěvky, dary,
sbírky).

Na základě výše uvedeného navrhuje OSP MMB poskytnout individuální investiční dotace ve výši
5 500 000 Kč Domovu pro mne, z.s. na realizaci projektu „Cihlu k cihle“. Zdrojem financování
budou prostředky Fondu rezerv a rozvoje.

Součástí materiálu je návrh smlouvy, rozpočtové opatření a žádost o podporu.
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Komise sociální RMB materiál projednala dne 19.05.2022.
Hlasování: 9 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Komise doporučila.
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Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/222 dne 01.06.2022.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
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PROJEKT:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ PRO
OSOBY S TĚŽKÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM
PODPOŘEN Z VÝZVY Č. 82 IROP

WWW.CIHLUKCIHLE.CZ

ŽÁDOST O PODPORU/PARTNERSTVÍ
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ŽADATEL:
Domov pro mne, z.s.
Sídlo: Kounicova 299/42, Brno – 602 00
IČO: 653 50 111
Bankovní účet: 1387908279/2700 (UniCredit Bank a.s.)
Vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. L 5996
Statutární zástupce: Jarmila Vokálová, výkonná ředitelka
POŽADOVANÁ ČÁSTKA:
5.500.000 Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun)
ÚČEL DARU:
Spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce a rozšíření služeb chráněného bydlení“
určeného osobám s těžkým tělesným postižením – jedná se o rekonstrukci rodinného
řadového domu se zahradou, kde vzniknou tři bezbariérové domácnosti pro pět vozíčkářů se
zajištěním péče 24/7.
FINÁLNÍ PODOBA PROJEKTU:
3 patra, 3 samostatné domácnosti (2 + 2 + 1 členů), zázemí pro osobní asistenty, pokoje o
nadstandardních rozměrech 15,5 až 18m² (min. požadavek dle MPSV je 12 m²), přilehlá
zahrada s terasou, situováno v běžné zástavbě.
DOBA REALIZACE PROJEKTU:
Dar bude vyčerpán do prosince 2023, kdy má být rekonstrukce domu dokončena.
PROČ JE PROJEKT POTŘEBNÝ?




Enormní nedostatek pobytových služeb pro osoby s tělesným postižením (převaha
služeb pro osoby s mentálním postižením, případně s kombinovaným).
Projekt je v souladu se záměry rozvoje sociálních služeb ve městě Brně a
v Jihomoravském kraji.
Jedná se o komunitní službu v přirozeném prostředí v atraktivní lokalitě ideální pro
osoby pohybující se na invalidním vozíku.

ATRAKTIVNÍ LOKALITA PROJEKTU:




adresa: Štolcova 52, Černovice
Klidná čtvrť v rovném terénu vhodném pro invalidní vozíky.
Kompletní občanská vybavenost - dostupnost MHD, nedaleko bezbariérové nákupní
centrum, zdravotní péče a další služby.
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PROČ ŽÁDÁME O PODPORU:
●

●
●

●

●

Na realizaci projektu nemáme dostatek finančních prostředků, protože náklady oproti
původnímu rozpočtovému plánu z roku 2018 díky inflaci a růstu cen nákladů
několikanásobně vzrostly. Celý projekt bychom teď museli ukončit, ani není možné
jeho realizaci odložit do budoucna. K této situaci došlo z důvodu dvouleté časové
prodlevy ve schválení evropské dotace, v obtížném několikaměsíčním získávání
hypotečního úvěru pro neziskovou organizaci a v prodloužení přípravných projekčních
činností z důvodu pandemie koronaviru. Bohužel tyto okolnosti jsme nemohli ovlivnit.
Přiznaná EU dotace zvyšování cen práce a materiálů ani inflaci nezohledňuje.
V současnosti je výše částky, kterou musíme projekt dofinancovat z ostatních zdrojů
ve výši 7,76 mil. korun, což výrazně převyšuje naše fundraisingové možnosti. Původní
výše kofinancování byla ve výši 800 tis. Kč. Abychom neohrozili chod stávajících
sociálních služeb, museli bychom projekt v této fázi ukončit a dům prodat, což
považujeme za velkou škodu spojenou se ztrátou již vynaložených cca 750 tis. Kč.
Žádáme město o finanční podporu formou:
○ daru (ideálně)
○ dotace na nákup zahrady, která nespadá do režimu tzv. vyrovnávací platby*
Chceme oslovit i Úřad Jihomoravského kraje a také pokračovat ve fundraisingové
činnosti (nadační příspěvky, dary, sbírky).

SEZNAM PŘÍLOH:






Fotodokumentace domu
Časová osa projektu
Rozpočet projektu
Příběh vzniku projektu včetně fotodokumentace
Projekční nákresy – boční průřez a nákres 2. NP (stávající a navrhovaný stav)

Zpracovala dne 21. 4. 2022:

Jarmila Vokálová
výkonná ředitelka
Domov pro mne, z.s.
tel.: 737 441 055
email: jarmila.vokalova@domovpromne.cz

* Investiční dotace (např. na pořízení zahrady) nesmí mít charakter vyrovnávací platby dle čl. 4
Rozhodnutí 2012/21/EU. Tzn. pokud ve smlouvě (smlouva k dotaci, za kterou pořizují zahradu) není
přímo uveden odkaz/náležitosti na Rozhodnutí 2012/21/EU (jinými slovy pokud nejde o pověření
k výkonu SOHZ), nejedná se o vyrovnávací platbu.
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Pohled na dům z ulice

Pohled na dům ze zahrady

Strana 9 / 25

ČASOVÁ OSA (co proběhlo)

2014

• Nápad vybudovat chráněné bydlení v
Černovicích

2018

• zpracování projektové žádosti pro
výzvu č. 82 IROP

2019

• formální schválení projektu jako
oprávněného
• zamítnutí financování z důvodu
nedostatku prostředků ve výzvě

2020/09

• schválení financování našeho projektu

2021

• nákup domu se zahradou
• proplacena 1. část EU dotace
• zpracování dokumentace pro provedení
stavby

2022

• tvorba nového rozpočtu
• příprava veřejného výběrového řízení
na dodavetele stavby
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CO SE NÁM JIŽ POVEDLO






získat stavební povolení
získat bankovní úvěr (7 bank nás odmítlo!)
zafinancovat projekt ve výši 500 tis. Kč ze soukromých zdrojů
zpracovat veškerou dokumentaci a připravit ji pro zadávací řízení
získat výplatu části EU dotace za realizaci 1. etapy projektu

ČASOVÁ OSA (co nás čeká)

2022/04

• veřené výběrové řízení na
realizaci rekonstrukce

2023

• pořízení vertikální plošiny
pro invalidy
• pořízení vnitřního vybavení

2024

• zahájení provozu
chráněného bydlení
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INFORMACE K ROZPOČTU PROJEKTU

Původní plán (projektová žádost) – podzim 2018
Pořízení domu se
7 200 000 Kč Dotace IROP (85 %)
zahradou
Plošina pro invalidy
1 023 500 Kč Příspěvek státu (10%)
Stavební práce a materiál
6 498 873 Kč Vlastní zdroje (5%)
Vnitřní vybavení
1 235 222 Kč
Projektové práce, publicita
993 650 Kč
CELKEM NÁKLADY
16 951 245 Kč CELKEM ZDROJE

14 408 559 Kč
1 695 124 Kč
847 562 Kč
16 951 245 Kč

Neovlivnitelné události mající negativní dopad na výši rozpočtu a kofinancování
projektu:






nákup zahrady posouzen jako neuznatelný náklad projektu z důvodu, že zahrada má
jiné parcelní číslo než pozemek s domem (bylo nám doporučeno, že jsme si měli
pořídit dům bez zahrady) – navýšení nutnosti kofinancování o 1,644 mil. Kč (a snížení
dotace)
růst cen projektu a inflace – přes 2 roky trvající pandemie koronaviru
růst cen úroků pro čerpání úvěru na další etapu projektu z důvodu válečného konfliktu
na Ukrajině
negativní dopad událostí na možné fundraisingové aktivity v ČR (pandemie
koronaviru, tornádo na Moravě, válečný konflikt na Ukrajině)

Aktualizovaný rozpočet projektu včetně požadovaného kofinancování (leden 2022)
Pořízení domu se
7 200 000 Kč Dotace IROP (58,4%)
13 011 158 Kč
zahradou
Plošina pro invalidy
1 300 000 Kč Příspěvek státu (6,6%)
1 530 725 Kč
7 758 117 Kč
Stavební práce a
11 200 000 Kč Vlastní zdroje (35%)
materiál
Vnitřní vybavení
1 400 000 Kč
Projektové práce,
1 200 000 Kč
publicita
CELKEM NÁKLADY
22 300 000 Kč CELKEM ZDROJE
22 300 000 Kč
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Jak se zrodil projekt výstavby chráněného bydlení v Brně - Černovicích

Za řadou dobročinných projektů stojí pohnuté osudy lidí a nejinak je tomu i v případě našeho
chráněného bydlení.
Marie se narodila jako zdravé miminko, ale záhy prodělala těžký zápal plic, ze kterého si odnesla trvalé
následky v podobě omezené motoriky. Její stav se s věkem bohužel zhoršoval. Aby nezatěžovala fyzicky
náročnou péčí o sebe své blízké, odešla do pobytového zařízení sociálních služeb. Několik takových
zařízení vystřídala, protože neustále hledala takové, kde by mohla normálně žít a být aspoň trochu
šťastná. A v této době se začal v jejím srdci rodit plán - ze svého rodného domu takové ideální bydlení
pro lidi s těžkým hendikepem jednou vybudovat.
Marie zná organizaci Domov pro mne, z.s. od počátku jejího fungování, kdy jela jako účastnice na první
pobytovou akci pro vozíčkáře pořádanou v roce 2004. Také se tehdy spřátelila s jednou z dobrovolnic
Domova pro mne Jarkou. Když se v roce 2014 dostala ona dobrovolnice do vedení organizace jako
ředitelka, neváhala a okamžitě jí oslovila se svým nápadem. Marie hledala někoho, komu může
důvěřovat a doslova vložit svůj osud do jeho rukou. Vše se rozhýbalo v roce 2018, kdy se objevila
možnost podat žádost o dotaci na výstavbu chráněného bydlení. Po dlouhých dvou letech byla žádost
schválena a podpořena. Vzdušný zámek se konečně začal proměňovat na pevnou stavbu z cihel.
A protože nikdy není pozdě na to začít žít naplno, moc se těšíme, že tímto projektem splníme skromný
sen jednoho báječného člověka, a to mít „svůj vlastní domov“.

V domě na Štolcove 52:
(zleva: Maruška, kamarádka Jana, ředitelka Domova Jarka, fundraiserka Domova Lenka)
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V současnosti je dům bariérový a Marušku musíme nosit do patra v rukou. Jsou na to potřeba min. 3
lidé.

Pohled do zahrady domu s ovocnými stromy. Zde jednou chceme vybudovat zastřešenou terasu a také
instalovat zvýšené záhony, aby je bylo možné obstarávat z invalidního vozíku.

Strana 14 / 25

Průřez domu – stávající stav.
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Průřez domu – návrh (zvýšení podlah
v přízemí a vybudování podkroví).
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2. NP – stávající stav.
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2. NP – návrh (z většiny zachování
dispozice, vybudování výtahové šachty).
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S M L O U V A č.
o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna

I.
Smluvní strany
Poskytovatel:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno-město
IČO: 44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
4, č. ú. 111211222/0800
zástupce: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
k podpisu smlouvy oprávněn PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí Odboru
sociální péče Magistrátu města Brna, na základě pověření Zastupitelstva
města Brna
(dále jen „poskytovatel“)

Příjemce:

Domov pro mne, z.s.
se sídlem Kounicova 299/42, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 653 50 111
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s..
č. ú. 1387908279/2700
zástupce Ing. Bc. Jarmila Vokálová, výkonná ředitelka
(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna.
II.
2.1.

Předmět a účel smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 5 500 000,- Kč (slovy:
pět milionů pět set tisíc korun českých) na projekt „Cihlu k cihle“ – chráněné bydlení pro osoby
s těžkým tělesným postižením (dále jen „projekt“), a to v souladu s žádostí evidovanou pod č.j.
MMB/0241409/2022.

2.2.

Dotace je poskytována za účelem rekonstrukce budovy č.p. 616, rodinný dům, jež je součástí
pozemku p.č. 723, k.ú. Černovice s cílem vytvořit bydlení pro 5 osob s těžkým tělesným
postižením se zajištěním péče 24/7 v režimu chráněného bydlení.

2.3.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní odpovědnost,
v souladu s právními předpisy, žádostí o dotaci, podmínkami této smlouvy a Dotačními pravidly
statutárního města Brna.
III.
Podmínky použití dotace

3.1.

Dotace bude po podpisu smlouvy poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
1
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3.2.

Příjemce se zavazuje:
a)

použít dotaci v souladu s právními předpisy, žádostí o dotaci, Dotačními pravidly statutárního
města Brna a touto smlouvou,

b)

splnit účel dotace, na který mu byla poskytnuta, a to v období, v němž má být účelu
dosaženo. Účel dotace nelze bez souhlasu poskytovatele měnit.

c)

vynakládat dotaci efektivně, účelně a hospodárně.

3.3.

Dotaci nelze použít na odměny členům statutárních či jiných orgánů příjemce; na pohoštění,
peněžní a věcné dary; odpis dlouhodobého majetku; nákup nemovitostí; úhradu cestovních
náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších
předpisů; zahraniční cesty; dotace jiným subjektům; nákup výpočetní techniky, mobilních telefonů
apod.; úhradu úvěrů a zápůjček, penále, pokut, správních a místních poplatků.

3.4.

Uznatelným nákladem vyúčtování dotace je náklad, který byl zanesen do účetnictví příjemce, je
identifikovatelný a podložený ostatními záznamy. Účetní doklad musí být vystaven na příjemce
dotace. Uznatelný náklad musí být v souladu s výzvou, s účelem dotace, s požadavkem v žádosti
s touto smlouvou.

3.5.

Dotace poskytnutá podle této smlouvy je nepřenositelná na jiné fyzické nebo právnické osoby,
pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací předmětu této smlouvy.

3.6.

Uznatelnými náklady jsou náklady vzniklé od 1.5. 2022 do 31.12.2023.

IV.
Povinnosti příjemce
4.1.

Příjemce se zavazuje v souladu s platnou právní úpravou poskytnutou dotaci z rozpočtu města
Brna vést v účetnictví odděleně od jiných zdrojů příjmů. Příjemce odpovídá za řádné vedení a
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno
z dotace města Brna ve výši (částka) Kč“ a číslo smlouvy.

4.2.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději v termínu do 14. 2. 2024 kompletní
závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace tak, že vyplní předepsaný formulář, který je k dispozici
na webových stránkách města https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-4namestka-primatorky/odbor-socialni-pece/ v části „dotační programy“. Příjemce doloží
poskytovateli hlavní knihu a účetní deník, dále doklady prokazující využití dotace v souladu
uzavřenou smlouvou včetně věcného soupisu jednotlivých položek vynaložených nákladů. Jedná
se zejména o kopie účetních dokladů, tj. účtenek, výdajových a příjmových dokladů, smluv,
bankovních výpisů včetně originálů k nahlédnutí. Příjemce garantuje, že předložené účetní
doklady ve výši poskytnuté dotace nebyly a nebudou duplicitně použity ve vyúčtování dotace
poskytnuté jiným subjektem. V případě, že příjemci vznikne povinnost vrátit dotaci či její část dle
této smlouvy, je povinen tuto vrátit v roce 2022 na účet č. 111211222/0800 a v roce 2023 a 2024
na účet 111350222/0800 VS (číslo smlouvy).

4.3.

Dotaci nelze finančně vyúčtovat formou zápočtu.

4.4.

V případě insolvence, přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací je tento povinen každou takovou
skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní
naplněné účelu smlouvy a rozhodnout o vrácení poskytnuté dotace či její části. Pokud
poskytovatel rozhodne o povinnosti příjemce vrátit doposud vyplacenou dotaci či její část,
příjemce tak učiní způsobem a ve lhůtě stanovené ve výzvě.

4.5.

Příjemce dotace je povinen uvádět v jakémkoliv kontaktu s veřejností, médii a při prezentaci
projektu, že projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna. Při poskytování
informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o
rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

4.6.

Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení projektu archivovat (a k výzvě poskytovatele
či jiné oprávněné osoby předložit ke kontrole) následující podkladové materiály:
a)

žádost o poskytnutí dotace včetně povinných příloh,
2
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b)

tuto smlouvu,

c)

originály dokladů, prokazující čerpání dotace,

d)

dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána,

e)

finanční vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu o splnění účelu projektu, je-li
poskytovatelem vyžadována
V.
Odpovědnost příjemce

5.1.

Příjemce nese odpovědnost za využití 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 Evropská komise
dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu
je příjemce povinen veřejnou podporu vrátit včetně úroků.

5.2.

Příjemce podpisem této smlouvy prohlašuje, že k datu podpisu této 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 příjemce prohlašuje, že není podnikem v obtížích v souladu
s Nařízením Komise EU č. 651/2014 a že nemá závazky po lhůtě splatnosti.

5.3.

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
volného pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
VI.
Kontrola

6.1.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu realizace projektu a účelnost využití
poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn v případě
zjištění nesrovnalostí požadovat vysvětlení a bezodkladné doplnění příslušných dokladů.

6.2.

Příjemce je povinen kdykoliv umožnit zástupcům Odboru sociální péče Magistrátu města Brna
nebo jinému příslušnému kontrolnímu orgánu věcnou kontrolu účetnictví, umožňující prověřit
veškeré příjmy a výdaje příjemce související s projektem, kontrolovat dodržení účelu a podmínek,
za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen zejména předložit kontrolním orgánům
poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití
prostředků v souladu s účelem projektu.

6.3.

Příjemce je povinen na žádost poskytovatele poskytnout tomuto veškeré informace o výsledcích
kontrol včetně kopií protokolů z těchto kontrol, které souvisejí s poskytnutou dotací a o všech
navrhovaných a uložených nápravných opatřeních a jejich splnění, a to ve lhůtě stanovené
poskytovatelem.

6.4.

Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci či její část, která:
a)

byla použita neoprávněně nebo v rozporu s účelem schváleným ve smlouvě,

b)

nebyla dle smlouvy řádně finančně vyúčtována v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.2. této
smlouvy, případně ani v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem,

c)

a to do 15 dnů od doručení výzvy k vrácení dotace či její části.
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VII.
Sankce
7.1.

Příjemce bere na vědomí, že každé 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.

7.2.

Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují následující
porušení a nepravdivá prohlášení, za které se uloží nižší odvod:
a) za nepravdivá prohlášení o údajích uvedených v „Žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního
města Brna…“ činí odvod 10 % z poskytnuté dotace,
b) za opožděné dodání vyúčtování dle článku IV. odst. 4. 2. této smlouvy nejvýše o 10 dní činí
odvod 10 % z poskytnuté dotace,

7.3.

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

8.1.

Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

8.2.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.

8.3.

Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
b) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce
odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
smlouvy,
e) je v likvidaci,
f)

změní právní formu bez souhlasu poskytovatele,

g) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.
8.4.

V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká
a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.

8.5.

Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.

8.6.

Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy
však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

8.7.

Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty
pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
účinnosti výpovědi.
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8.8.

Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
IX.
Závěrečná ustanovení

9.1.

Změny a doplnění smlouvy mohou být provedeny pouze ve formě písemných, řádně číslovaných
dodatků.

9.2.

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.

9.3.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

9.4.

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).

9.5.

Příjemce souhlasí se jmenovitým zveřejněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
úřední desce města Brna.

9.6.

Příjemce není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za
poskytovatelem započíst poskytovatelovi pohledávky a/nebo jejich části za příjemcem.

9.7.

Postoupení práv a povinností z této smlouvy včetně případného postoupení pohledávek z této
smlouvy, případně postoupení smlouvy jako celku a/nebo její části může příjemce platně
uskutečnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

9.8

Ustanovení odstavce 1) § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů se neuplatní; každá ze stran na sebe ve smyslu ustanovení odstavce 2) § 1765 zákona
převzala nebezpečí změny okolností.

9.9.

Pro účely této Smlouvy v oblasti doručování platí fikce doručení, kdy písemnost se považuje
v případě pochybností za řádně doručenou v případě, že je odeslána doporučenou zásilkou
prostřednictvím příslušného provozovatele poštovních služeb na adresu sídla druhé strany,
aktuálně uvedenou ve veřejném (obchodním, živnostenském) rejstříku s tím, že za den doručení
je považován třetí pracovní den následující po dni, kdy byla takto tato písemnost doporučeně
odeslána druhé straně.

9.10. Smlouva je sepsána v 4 výtiscích, každý s platností originálu. Poskytovatel obdrží 3 vyhotovení
a příjemce 1 vyhotovení této smlouvy.
9.11. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě
pravdivých údajů, srozumitelně, vážně, dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran
své podpisy.

X.
Doložka
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/39 konaném dne
21. 6. 2022.
Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato
5
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smlouva uveřejněna v registru smluv. Poskytovatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci
registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

V Brně dne

V Brně dne

Za statutární město Brno:

Za Domov pro mne, z.s..:

__________________________________
Ing. Bc. Jarmila Vokálová
výkonná ředitelka

__________________________________
PaedDr. Jan Polák, CSc.
vedoucí Odboru sociální péče
Magistrátu města Brno
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Rozpočtové opatření
v tis. Kč
Kapitálové výdaje– zvýšení
ORJ

§

pol.

7200

4359

6322

ÚZ

ORG

Věcná náplň

Upr. rozpočet
k 24.5.2022
0

Úprava
rozpočtu +/5 500

Rozpočet po
změně
5 500

Věcná náplň

Upr. rozpočet
k 24.5.2022
-363 431

Úprava
rozpočtu +/5 500

Rozpočet po
změně
-357 931

300599 Investiční transfery spolkům

Financování - zvýšení
ORJ
1700

§

pol.
8115

ÚZ

ORG

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