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

39. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu města Brna na rok 2020 Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže Brno, návrh rozpočtového opatření
Anotace
Materiál navrhuje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok 2020 na školení
dobrovolníků ČČK Brno pro výpomoc v polních nemocnicích apod., vlivem současné epidemiologické
situace.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 ve
výši 100 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Brno, se sídlem
Křenová 219/66, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 00426296, na projekt „Pečovatel
v záloze, kurz dobrovolníků“
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotace z rozpočtu města Brna,
které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení,
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města
Brna mezi statutárním městem Brnem a Oblastním spolkem Českého červeného
kříže Brno, se sídlem Křenová 219/66, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 004 26 269, která
tvoří přílohu č. ... těchto usnesení,

2. pověřuje

vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Stanoviska
Materiál byl projednán na schůzi č. R8/118 dne 25.11.2020. Usnesení bylo přijato jednomyslně 10
členy. Tabulka s hlasováním je uvedena v důvodové zprávě.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí odboru - Odbor zdraví
27.11.2020 v 07:40
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Sestava vytvořena 27.11.2020 v 10:01
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
27.11.2020 v 09:47

Sestava vytvořena 27.11.2020 v 10:01
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Důvodová zpráva
Odbor zdraví MMB dne 11. 11. 2020 obdržel a následně řádně zaevidoval žádost o individuální
neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020. Žadatelem o dotaci je Oblastní spolek
ČČK Brno, pobočný spolek, se sídlem Křenová 219/66, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 004 26 269.
Předkládaný materiál navrhuje poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města
Brna na rok 2020 Oblastnímu spolku ČČK Brno na projekt „Pečovatel v záloze, kurz
dobrovolníků“ ve výši 100 000 Kč.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno
Informace o žadateli:
Oblastní spolek ČČK je humanitární organizací, mezi jejíž hlavní poslání patří poskytování
zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb; spolupráce
s poskytovateli zdravotní péče; působnost v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva;
spolupráce s veřejnou správou na poli sociálním, zdravotním a humanitárním; výchova
obyvatelstva k dovednosti první pomoci a k bezpříspěvkovému dárcovství krve apod.
Oblastní spolek ČČK Brno působí na území Brna-města, Brna-venkova a Břeclavi.
Zabezpečuje výuku první pomoci pro veřejnost, školy a organizace; zabezpečuje zdravotnický
dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích; zřizuje, udržuje a provozuje pobytové
sociální zařízení; pořádá ozdravné pobyty pro děti i seniory se zdravotním postižením.
Popis projektu:
Z důvodu pandemie COVID 19 Český červený kříž Brno průběžně školí 500 dobrovolníků
v kurzu „Moderní ošetřovatelství v praxi“. Využití se předpokládá zejména v polní nemocnici
na BVV (200 dobrovolníků). Jejich zapojení probíhá již od začátku listopadu nejen na BVV,
ale zejména ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách. Po dohodě s Krajským úřadem
Jihomoravského kraje a Magistrátem města Brna jsou na ČČK Brno zasílány požadavky
na aktuální výpomoc. I bez ohledu na současnou situaci lze předpokládat, že potřeba využití
proškolených dobrovolníků ve zdravotnických a sociálních službách, kde dlouhodobě chybí
zaměstnanci, bude i v průběhu následujících měsíců.
Požadovaná dotace:
Na tento projekt je požadována částka 100 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok 2020. Výše
požadované dotace z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 100 % z celkových nákladů.
V případě poskytnutí dotace bude požadovaná částka použita na úhradu mzdových prostředků
včetně zákonných odvodů pro zaměstnance spolku, kteří organizačně zajišťují realizaci všech
školení.
U žadatele o dotaci byla pracovníkem OZ MMB provedena předběžná veřejnosprávní kontrola,
při kontrolní činnosti nebyla shledána žádná pochybení.
Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB materiál projednala na 20. zasedání konaném
dne 19.11.2020.
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Rada města Brna materiál projednala na zasedání č. R8/118 dne 25.11.2020.
26. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Brno, návrh rozpočtového opatření
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Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 2.12.2020.
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Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - přesun
ORJ
§
Pol.
7100
7100

3599
3599

5166
5222

ÚZ

ORG

Věcná náplň

7710 Konzultační, poradenské a právní služby
7710 Neinvestiční transfery spolkům

v tis.Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 12.11.2020 rozpočtu + -

2,604
1,755

-100
100

Rozpočet
po změně

2,504
1,855
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S M L O U V A č. ……………………..

o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
Smluvní strany:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,

602 00 Brno, Dominikánské nám. 196/1
zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
oprávněna jednat ve věcech smluvních: vedoucí Odboru zdraví MMB
IČO: 44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 111211222/0800
(dále jen "poskytovatel")
a

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno

Křenová 219/66, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupený: Ivanou Holáskovou
IČO: 00426296
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 6539621/0100
(dále jen "příjemce“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se zák.
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto
veřejnoprávní smlouvu
statutárního města Brna.

o

poskytnutí

účelové

neinvestiční

dotace

z rozpočtu

Článek I
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) z rozpočtových
prostředků statutárního města Brna organizaci za účelem realizace projektu „Pečovatel
v záloze, kurz dobrovolníků“ v roce 2020. Statutární město Brno poskytnutím této dotace
přispívá k rozvoji zdravotní péče pro občany statutárního města Brna.
Článek II
Výše poskytnuté dotace
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v částce 100.000,- Kč
(slovy:
stotisíckorunčeských).
2. Dotace se poskytuje na kalendářní rok 2020 bezhotovostním převodem na účet příjemce,
který je uveden v záhlaví této smlouvy a příjemce prohlašuje, že se jedná o jeho číslo účtu.
Podle rozpočtu: dotace celkem: 100.000,- Kč.
Z toho :
mzdové náklady:
hrubé mzdy…….…………………….77.200,- Kč
odvody soc. a zdrav. pojištění.…….22.800,- Kč
3. Finanční dotace bude poskytnuta do 20 kalendářních dnů od doručení podepsané smlouvy
poskytovateli.
Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary,
na náhradu odpisů dlouhodobého hmotného majetku, investice do dopravních prostředků,
leasing, či jako dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám.
4. Příjemce prohlašuje, že tuto dotaci přijímá a je seznámen s tím, že čerpání dotace
je omezeno lhůtou platnosti do 31. 12. 2020, že není převoditelná do následujícího roku,
a podléhá zúčtování za rok 2020.
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Článek III
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Příjemce se zavazuje užít dotace, uvedené v čl. II této smlouvy, k financování projektu
„Pečovatel v záloze, kurz dobrovolníků“, který je na OZ MMB zaevidován pod č. Z71-20/023i.
Příjemce se zavazuje k oddělenému vedení poskytnuté dotace městem Brnem v rámci
vlastního účetnictví organizace dle platné právní úpravy. Dále se příjemce zavazuje předložit
poskytovateli, zastoupenému Odborem zdraví MMB, veškeré účetní doklady, vztahující se k
čerpání dotace spolu s vyúčtováním poskytnuté dotace nejpozději do 31. 1. 2021 a vždy na
požádání poskytovatele.
Příjemce dotace je povinen zpracovat zprávu o průběhu projektu v daném rozpočtovém
období a předložit ji poskytovateli do 31. 1. 2021.
Příjemce prohlašuje, že všechny údaje uvedené v „Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu města
Brna“ na tento projekt jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
2. Příjemce dotace souhlasí s jmenovitým zveřejněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na úřední desce města Brna.
3. Příjemce se zavazuje v případě ukončení činnosti vymezené v čl. I této smlouvy
bezodkladně a písemně o této skutečnosti informovat poskytovatele. Tuto povinnost má
i v případě přechodného přerušení této činnosti s informací o příčinách, které k tomuto stavu
vedly, a předpokládanému obnovení svojí činnosti. Současně se zavazuje, že učiní vše
potřebné k tomu, aby k obnovení činnosti došlo v co nejkratším termínu. Příjemce se dále
zavazuje oznámit svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce
apod.
4. Příjemce je povinen vrátit neprodleně poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky,
nejpozději však do 31. 1. 2021 na účet poskytovatele a to takto:
a) vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v roce, kdy byla dotace vyplacena se vrací
zpět na účet č. 111211222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy
b) vrácení nevyčerpaných finančních prostředků po 1. 1. následujícího roku, kdy byla dotace
vyplacena se vrací zpět na účet č. 111350222/0800, pod variabilním symbolem
.
5. Příjemce je povinen vrátit neoprávněně použité finanční prostředky z poskytnuté dotace
na účet poskytovatele. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních
prostředků příjemcem je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příjemce se zavazuje, že při prezentaci své činnosti bude uvádět město Brno jako
poskytovatele části finančních prostředků.
7. Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel ES v oblasti poskytování finančních
prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování EU a Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014. V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční
prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu je příjemce povinen veřejnou podporu
vrátit vč. úroků.
8. Příjemce dotace se zavazuje, že o akcích pořádaných v rámci podpořeného projektu bude
formou pozvánky informovat Odbor zdraví MMB a umožní tak zástupcům města Brna účast,
vystoupení, popř. prezentaci na těchto akcích.
Článek IV
Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy
1. Poskytovatel, nebo jím zplnomocněné osoby, jsou oprávněné vstupovat do objektů
příjemce jen s osobou oprávněnou jednat jménem příjemce v pracovních dnech v běžných
provozních hodinách, a to za účelem kontroly dodržování smluvních podmínek. Ve sporném
případě se má za to, že provozní doba příjemce, je doba od 8,00 hod. do 14,00 hod.
2. Příjemce se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly, prováděné pověřenými
pracovníky poskytovatele, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
3. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude
řešeno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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4. 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 čestná prohlášení o údajích uvedených v „Žádosti o finanční dotaci
z rozpočtu města Brna“ na projekt činí odvod 1 % z poskytnuté dotace
b) za opožděné dodání vyúčtování dle bodu 1 článku III této smlouvy nejvýše o 10 dní
činí odvod 1 % z poskytnuté dotace
c) za porušení povinnosti uvedené v bodě 3 článku III této smlouvy činí odvod 1 %
z poskytnuté dotace
d) za porušení povinnosti uvedené v bodě 6 článku III této smlouvy činí odvod 1 %
z poskytnuté dotace.
5. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele.
Článek V
Závěrečná ujednání
1. Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze se souhlasem obou smluvních
stran, a to písemnou formou dodatku, který se tak stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvní strany se ve smyslu § 167 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
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.
3. 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 zákona č. 106/1999 Sb.).
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem a stejně se postupuje
i při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, majících platnost originálu. Poskytovatel obdrží
dvě vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, protože
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Pokud se na uzavřený smluvní vztah vztahuje povinnost k uveřejňování v registru smluv
ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dohodly se smluvní
strany, že tato povinnost bude splněna poskytovatelem.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Článek VI
Doložka
Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/22 konaném
dne 8. 12. 2020.
V Brně dne ........................

V ……………. dne:…………

Za statutární město Brno:

Za příjemce:

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí Odboru zdraví
Magistrátu města Brna

Ivana Holásková
statutární orgán
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