Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

32. Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Post
Bellum, z. ú., na vzdělávací workshopy pro základní školy - návrh
rozpočtového opatření
Anotace
Materiál se zabývá poskytnutím neinvestiční účelové dotace na zajištění vzdělávacích workshopů pro
žáky ZŠ.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města Brna
na rok 2020 společnosti POST BELLUM, z. ú., Praha, Štěpánská 704/61, PSČ 110
00, IČO: 26548526 na zajištění workshopů pro žáky brněnských základních škol
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na zajištění workshopů pro žáky brněnských základních škol, které
tvoří přílohu č. .... těchto usnesení

2. pověřuje

vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Stanoviska
Materiál bude projednán na RMB R8/119 dne 2.12.2020.
Materiál bude projednán ve Finančním výboru dne 30.11.2020.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

vedoucí odboru - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
30.11.2020 v 07:41
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 30.11.2020 v 07:41
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
El

I
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
27.11.2020 v 11:20

Sestava vytvořena 30.11.2020 v 07:41
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB předkládá Zastupitelstvu města Brna
materiál zabývající se žádostí a nabídkou společnosti Post Bellum na vzdělávací workshopy
pro základní školy, jejichž realizace je možná v prezenční a některé i v on-line variantě.
V nabídce jsou 4 kinopříběhy a 12 workshopů v celkové výši 99 700 Kč.
Jedná se o zážitkové workshopy pro žáky základních škol a studenty středních škol,
které trvají podle formy a věkového rozpětí dětí od 1 do 4 hodin. Kinopříběhy jsou všechny
nabízeny i v on-line variantě, z workshopů zatím pouze jeden.
Účastníci se při nich seznamují nejen s historickými reáliemi a událostmi minulého
století, ale jsou také vedeni k hlubšímu zamyšlení se nad jejich příčinami a následky. Žáci
a studenti se tak mohou vcítit do životních situací a dilemat lidí, kteří zlomovými okamžiky 20.
století procházeli na vlastní kůži.
Workshopy využívají prvky výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky a pracují se
vzpomínkami pamětníků zaznamenanými na portálu Paměť národa.
Podrobná nabídka je uvedena v příloze žádosti společnosti Post Bellum.
V rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, §
3149, ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže, položka 5901nespecifikované rezervy je vyčleněna finanční částka ve výši 200 000,-Kč.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB navrhuje, aby výše uvedené finanční prostředky
byly částečně využity na individuální dotaci společnosti Post Bellum ve výši 100 000,-Kč na
vzdělávací workshopy pro základní školy, jejichž realizace je možná v prezenční i on-line
variantě.
Materiál nebyl projednán v KVV RMB z časových důvodů a bude předložen do FV ZMB dne
30.11.2020. Jeho stanovisko bude tlumočeno přímo na zasedání ZMB.
Materiál bude projednán v Radě města Brna dne 2.12.2020. Jeho stanovisko bude tlumočeno
přímo na zasedání ZMB.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Čj.: MMB/0496175/2020
Spis č.: OŠMT/MMB/0496156/2020

Záznam
z předběžné veřejnosprávní kontroly jiným způsobem

než na místě u

Post Bellum, z.ú.
Paměť národa Jihomoravský kraj

IČO: 26548526

Bratislavská 249/68, Brno 602 00

I. Úvod
Dne 25. 11. 2020 byla u Post Bellum, z.ů, Paměť národa Jihomoravský kraj provedena
předběžná veřejnosprávní kontrola jiným způsobem než na místě dle 8 11 odst. 1 a 2 zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Kontrola byla
provedena jiným způs
kanceláři č. 108 na MMB, Dominikánské nám.
3. Kontrolu provedla
Smlouva bude uzavřena na organizaci Post

Bellum, z.ú., IČO: 26

Organizace Post Bellum, z.ů. Brno je pobočka.

ové Město, Štěpánská 704/61, PSČ: 110 00.

II. Provedení kontroly
Žádost byla podána

dne 25. 11. 2020 jako individuální dotace v požadavku

100 000

Kč na

uspořádání workshopů a kino příběhů pro školy zdarma, což by školám a pedagogům zvláště
ve stávající epidemiologické situaci ulehčilo práci. Do konce roku by chtěli uspořádat 4 — 5
online workshopů,

každý v hodnotě 6 500 Kč, a 12 — 14 kino příběhů v hodnotě 4 800 Kč za

jeden. Pokračovat by se mělo i v roce 2021 pro období jaro. Oslovit by chtěli 21 škol s nabídkou
nového běhu PNS (Příběhy našich sousedů), což probíhalo již od roku 2019.

Workshopy zahrnují historické reálie a minulého století, vedou

k hlubšímu zamyšlení se nad

jejich příčinami a následky. Žáci se mohou vcítit od životních situací a dilemat lidí, kteří
zlomovými okamžiky 20. století procházeli na vlastní kůži např. vznik Československa,
protektorát, padesátá a šedesátá léta, příběhy kolektivizace, předválečného vzestupu,
antisemitismu, prvorepublikového skautingu, sportovních utkání či bytového divadla.
Nabídka workshopů je doložena v příloze žádosti.

Byla vyhodnocena mapa rizik, podle které mohou vzniknout následující větší rizika — finanční,
informační a účetní.
III. Závěr:

Žádost o dotaci na rok 2020/2021 OŠMT doporučuje. S tímto stanoviskem bude předložena
orgánům města Brna k posouzení.

Kontrola prov ena dne 25. 11. 2020

Na

Mg
Vedoucí OSMT MMB
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Příloha č.
č. sml.

SMLOUVA
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna
Smluvní strany:

L.

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44 99 27 85

zastoupené primátorkou JUDr, Markétou Vaňkovou
usnesením ZMB Z8/..... konaného dne ......... je podpisem smlouvy pověřen vedoucí
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111 211 222/0800
(poskytovatel)

Post Bellum, z. ú.

Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00, Praha 1

IČO: 26 54 85 26

Paměť národa Jihomoravský kraj
Bratislavská 249/68, 602 00 Brno

zapsán v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. U 920

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-8357420207/0100
(příjemce)

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 dotace z rozpočtu města
Brna
L
Předmět a účel smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna za účelem
úhrady nákladů spojených s realizací vzdělávací workshopů pro brněnské základní školy v roce
2020.
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HN.
Čerpání dotace

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ze svých rozpočtových prostředků ve výši
100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) ve lhůtě do | měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
III.
Podmínky poskytnutí dotace

Příjemce je povinen ve svém účetnictví odděleně evidovat přijetí poskytnuté
a odděleně sledovat její použití ke stanovenému účelu.

dotace

Příjemce je povinen viditelně označit prvotní doklady, které budou přiloženy k finančnímu
vypořádání, textem o úhradě a výši úhrady z dotace města Brna.
Příjemce je povinen nejpozději do 15. 4. 2021 předložit finanční vypořádání dotace na
předepsaném formuláři a za tím účelem doložit poskytovateli doklady prokazující využití
dotace v souladu s uzavřenou smlouvou. 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.
Uznatelné náklady musejí vzniknout a být uhrazeny v období od I. 1.2020 do 31. 3.2021.
Dotaci nelze finančně vypořádat formu zápočtu, ale pouze úhradou nákladů. Příjemce
garantuje, že předložené účetní doklady ve výši poskytnuté finanční dotace nebyly
a nebudou duplicitně použity ve finančním vypořádání dotace, poskytnuté jiným subjektem.
Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli změny v předloženém projektu (termín
akce, místo konání apod.) a oznámit změny údajů uvedených v předložené žádosti a čestném
prohlášení, zejména svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu názvu, sídla,
statutárního zástupce, bankovního spojení apod., a to do 30 pracovních dnů ode dne zjištěné
této skutečnosti.
Příjemce je povinen písemně sdělit poskytovateli, že účel, na který má být dotace použita,
nebude realizován, a to nejpozději do 30 dnů od zjištění této skutečnosti. Nejpozději
k tomuto termínu je příjemce povinen nepoužité (nevyčerpané) finanční prostředky vrátit.
Příjemce je povinen vrátit dotaci nebo její část použitou neoprávněně nebo použitou
v rozporu s účelem schváleným ve smlouvě, a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení.
Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část, která nebyla dle smlouvy
finančně vypořádána v řádném termínu ani v náhradním termínu stanoveném
poskytovatelem, a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení.
Finanční prostředky se vracejí na účet poskytovatele, a to takto:
a)

v roce, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na stejný účet č. 111 211 222/0800, pod
stejným variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy, jako byla dotace vyplacena,

b)

po I. lednu následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. III
350 222/0800, pod variabilním symbolem 64022229,

c)

po I. březnu následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111
158 222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy.
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Příjemce je povinen umožnit poskytovateli věcnou kontrolu účetnictví umožňující prověřit
veškeré příjmy a výdaje příjemce související s projektem.
10 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
znění
předpisů, dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve
požadovat
ostí
nesrovnal
pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění
vysvětlení a doplnění příslušných dokladů.
.

11 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.

,
12 Příjemce je povinen uvádět na propagačních materiálech (billboardech, plakátech
podpoře
finanční
bulletinech, na internetových stránkách aj.) informaci o poskytnuté
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
města
a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí“ (dále jen „Statut ...“). Použití loga
si
nutné
není
a
dotace
í
Brna je povoleno již uzavřením smlouvy 0 poskytnut
podá
od poskytovatele vyžádat souhlas s jeho použitím. V případě užití znaku města Brna
bude
příjemce písemnou žádost spolu s výtvarným návrhem na Odbor vnitřních věcí, Pokud
sponzorů,
příjemce během konání akce umisťovat na viditelná místa loga partnerů nebo
o stylu
musí zde umístit také logo města Brna v souladu s „Manuálem jednotného vizuálníh
statutárního

města

Brna“.

na www.brno.cz/logo.

Výše

uvedený

„Statut

„a

„Manuál

...“

lze

stáhnout

m
13 Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků příjemce
ve
včetně porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně
znění
ve
rozpočtů,
územních
h
smyslu 8 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlec
pozdějších předpisů, za které se ukládá odvod ve výši poskytnuté dotace
cí
14. Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují následují
porušení a nepravdivá prohlášení, za které se ukládá nižší odvod:
města
a) za nepravdivá prohlášení o údajích uvedených v žádosti o dotaci z rozpočtu
Brna činí odvod 0,5% z poskytnuté dotace,

b)

c)

za dodání finančního vypořádání po termínu dle čl. III, bod 3 této smlouvy,
% z
nejpozději v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem, činí odvod 0,5
poskytnuté dotace,
za porušení povinnosti uvedené v bodě 1, 2, 4 a 12 této smlouvy činí odvod
0,5% z poskytnuté dotace.

í
15. Příjemce dotace souhlasí se jmenovitým zveřejněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnut
h
dotace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějšíc
předpisů. Smlouvu uveřejní v Registru smluv poskytovatel.
t
16. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržova
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
Viv
pozdějších předpisů (zejména $ 9 odstavec 2 citovaného zákona).
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17. Příjemce nese odpovědnost za respektování 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 povinen příjemce veřejnou
podporu vrátit, a to včetně úroků.,
18. Smluvní strany se ve smyslu $ 167 odst. | 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.
19. Poskytovatel
má © právo v případě
závažných © nedostatků — zjištěných
průběžnou veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace.
IV.
Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou se souhlasem obou
smluvních stran.

2.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž
Příjemce obdrží jeden a poskytovatel dva výtisky.

3.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pro poskytovatele budou
vykonávána prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města
Brna.

4.

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem a stejně se postupuje
1 při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy.

5.

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.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

všechny

mají platnost originálu.

Doložka:
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. ...... konaném dne

V Brně dne: ...... o.

V Brně dne: ........ .

Za poskytovatele
vedoucí Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy MMB

Za příjemce
ředitel

pobočky

Post

Bellum,

z.

ú.
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