Rada města Brna
Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

22. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané
ruce o.p.s. na projekt Kontaktní centrum Vlhká – návrh
rozpočtového opatření
Anotace
Předmětem materiálu je návrh na poskytnutí individuální dotace na projekt „Kontaktní centrum Vlhká“
ve výši 2 600 tis. Kč z prostředků OSP alokovaných ve Fondu rezerv a rozvoje na zajištění služeb sociální
prevence. Podpořením projektu bude zajištěno komplexní fungování nízkoprahové sociální služby pro
osoby bez domova, které tráví svůj volný čas v centrální části města Brna, jsou často zdrojem narušování
veřejného pořádku a zároveň se vyznačují vysokou mírou sociálního vyloučení. Pro provoz s maximální
okamžitou kapacitu 50 osob a provozní dobou po - pá 9:00–19:30 a 9:00–18:00 o víkendech a svátcích je
nutné personální zajištění v rozsahu 11,6 úvazků přímé péče - přičemž projekt řeší kofinancování 3,6
úvazku.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

2. pověřuje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021
Společnosti Podané ruce o.p.s., se sídlem Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00
Brno, IČO: 60557621 ve výši 2,6 mil. Kč na projekt "Kontaktní centrum Vlhká"
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021
Společnosti Podané ruce o.p.s., se sídlem Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00
Brno, IČO: 60557621 ve výši 2,6 mil. Kč na projekt "Kontaktní centrum
Vlhká", která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu
vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem této smlouvy

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/141 dne 7. 4. 2021. Schváleno jednomyslně 9
členy.
Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 14. 4. 2021. Výpis usnesení Finančního výboru bude
ZMB předložen písemně.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 13.4.2021 v 11:27
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

PaedDr. Jan Polák CSc.
vedoucí odboru - Odbor sociální péče
9.4.2021 v 09:35
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
12.4.2021 v 20:37
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Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je návrh na poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce, o.p.s.
na projekt „Kontaktní centrum Vlhká“.
Společnost Podané ruce o.p.s. (IČO 60557621 / CZ60557621) je nestátní nezisková organizace, která
poskytuje sociální a zdravotnické služby v oblasti návykového chování, dále sociální služby mladistvým
a mladým lidem, ohroženým sociálním vyloučením a nepříznivým sociálním vývojem a sociální služby
směřované k národnostním a etnickým menšinám. Organizace byla založena v roce 1991. Všechny
příslušné služby jsou opakovaně certifikovány jako standardně způsobilé Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, případně MŠMT (služby primární prevence). Jako služby multidisciplinární
(slučující zdravotnické postupy a sociální práci s klienty) jsou dále registrovány podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – a řídí se standardy kvality sociálních služeb.
Organizace aktuálně provozuje více než 30 registrovaných sociálních služeb a realizuje řadu dalších
výzkumných projektů, projekty zaměřené na veřejné zdraví a mezinárodní projekty v oblasti prevence
a závislostí. Všechny sociální služby jsou poskytovány v souladu s prioritami a opatřeními
6. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2020–2022.
Projekt „Kontaktní centrum Vlhká“ zajišťuje realizaci nízkoprahové sociální služby pro osoby bez
domova, které tráví svůj volný čas v centrální části města Brna, jsou často zdrojem narušování
veřejného pořádku a zároveň se vyznačují vysokou mírou sociálního vyloučení.
S ohledem na efektivitu a náročnost práce s cílovou skupinou (dostatečné kapacity pro individuální
sociální práci a bezpečnost provozu), maximální okamžitou kapacitu (alespoň 50 osob), návaznost na
služby typu nocleháren, je služba aktuálně koncipována na provozní dobu 9:00 – 19:30 (po – pá) a 9:00
– 18:00 (víkend a státní svátky) a okamžitou přítomnost 5 pracovníků. Zajištění uvedeného provozu je
pak vázáno kapacitně na 12 pracovníků na celé přepočtené úvazky v přímé péči.
Organizace žádá o podporu zejména z důvodu nedostatečného financování ze strany JMK (v Základní
síti sociálních služeb JMK je zařazeno a kofinancováno pouze 8 úvazků) a RVKPP (o 55 % nižší
obdržené financování oproti žádosti).
Nestátní nezisková organizace předložila na Odbor sociální péče MMB žádost o individuální dotaci na
podporu výše uvedené služby v celkové výši 2,6 mil. Kč, tj. kofinancování ve výši 28,75 % z celkových
nákladů sociální služby, které pro rok 2021 činí 9,045 mil. Kč. V rámci dotačního programu I pro NNO
na sociální služby zařazené v Základní síti již byla služba (v rozsahu 8 úv.) podpořena částkou ve výši
912 tis. Kč (tj. kofinancování ve výši 17 % dle „Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském
kraji pro léta 2021 – 2022“).
OSP MMB tímto materiálem navrhuje poskytnutí individuální dotace Společnosti Podané ruce,
o.p.s. na projekt „Kontaktní centrum Vlhká“ ve výši 2,6 mil. Kč. Zdrojem financování budou
prostředky OSP alokované ve Fondu rezerv a rozvoje na zajištění služeb sociální prevence.
Součástí materiálu je návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok
2021 a rozpočtové opatření.
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omluvena

Ing. Adam

Korkešová

Mgr.

Karasová

Ing.

Bezvodová

Natálie

PhDr. Krytinář

Borovská

Mgr. Bc.

Bc. Logrová

Vondráčková

Mgr.Ing.

Kadlec

Ludvík

Milota

Bc.

Bohuňovská

Ing.

Komise sociální RMB dne 18. 3. 2021.
Hlasování: 8 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Komise doporučila.

pro

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

nepřítomen

Ing. Fišer

pro

Róbert
Čuma

Bc.
Koláčný

pro

JUDr.
Kerndl

Mgr.
Hladík

pro

JUDr.
Oliva

JUDr.
Vaňková

Rada města Brna dne 7. 4. 2021.
Schváleno jednomyslně 9 členy.
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Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
žádost o dotaci

datum přijetí:………………………………

registrační číslo:……………………………………..

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021
NNO zajišťující veřejně prospěšnou činnost ve městě Brně v sociální oblasti
veškeré finanční údaje se uvádí v korunách
žadatel nijak nezasahuje do nastavení projektové fiche, řídí se vloženými komentáři
Identifikační údaje žadatele
název žadatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

forma právní subjektivity

Obecně prospěšná společnost

osoby s podílem v této právnické osobě
osoby mající přímý podíl a o výši tohoto podílu

Žádné
Název: Společnost Podanky, s.r.o., sídlo: Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 29278660, výše podílu: 100 %.
Název: Psychiatrická ambulance Podané ruce s.r.o., sídlo: Dlouhá 4215, 760 01 Zlín, IČ: 29369011, výše podílu: 100 %.

IČ / DIČ

60557621 / CZ60557621

adresa sídla poskytovatele

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

telefon

545 247 535

e-mail

info@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz

webová adresa
telefon (Brno)
e-mail (Brno)

kcentrum.vl@podaneruce.cz

číslo bankovního účtu

2231107576/8040

statutární zástupce

jméno příjmení, titul

Jindřich Vobořil, Mgr.

funkce

ředitel společnosti

telefon

545 247 535

e-mail

info@podaneruce.cz

Oberbank AG

Projekt
název projektu

Kontaktní centrum Vlhká

adresa místa realizace projektu v Brně

U Červeného mlýna 64/1, 612 00 Brno

doba realizace projektu (od - do, celoročně)

celoročně

cílová skupina

18 - 80

(vč. věkové struktury klientů)

počet klientů

900

stručná charakteristika projektu a jeho přínosu a
odůvodnění podpory

Projekt zajišťuje realizaci nízkoprahové sociální služby pro uživatele alkoholu (převážně lidé bez domova), kteří tráví svůj
volný čas v centrální části města Brna, jsou často zdrojem narušování veřejného pořádku a zároveň se vyznačují
vysokou mírou sociálního vyloučení. Výrazným specifikem služby je kromě důrazu na prevenci šíření COVID-19 i program
kontrolované konzumace alkoholu, jehož cílem je bezprostřední snižování negativních dopadů konzumace alkoholu na
cílovou skupinu projektu.
Pro efektivní realizaci služby je zásadní maximální doba poskytování (včetně dnů pracovního volna), pro jejíž zajištění
nemáme při stávajících zdrojích financování odpovídající kapacity.

vedoucí/kontaktní osoba

jméno příjmení, titul
funkce
telefon
e-mail

Vojtěch Dvořák, Mgr.
vedoucí služby

Plánované finanční zajištění projektu
9 045 000 Kč

celkové náklady na projekt v roce 2021
výše požadované dotace z OSP MMB na rok
2021

2 600 000 Kč

28,75%

1z7
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Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
žádost o dotaci

Zdroje financování v roce 2021
Odbor sociální péče MMB

komentář
912 000 Kč

Jiný odbor MMB (v komentáři uveďte jaký)

0 Kč

Úřady městských částí (uveďte v komentáři které)

0 Kč

Jiná ORP (uveďte v komentáři která)

0 Kč

Jihomoravský kraj

MPSV
Jiný resort státní správy (ostatní ministerstva,

orgány Úřadu vlády)

4 113 000 Kč

0 Kč
1 420 000 Kč RVKPP

Strukturální fondy EU

0 Kč

Příspěvek zřizovatele

0 Kč

Příjmy od klientů

0 Kč

Fondy zdravotních pojišťoven

0 Kč

Nadace zahraniční i tuzemské

0 Kč

Sponzorské dary

0 Kč

Členské příspěvky za rok celkem

0 Kč

Jiné (uveďte jaké, např. vlastní zdroje)

0 Kč

Celkem

očekáváme
dofinancování ve výši
205 000 Kč (zahrnuto v
uvedené částce)

6 445 000 Kč

Prostor pro případné další poznámky a komentáře
S ohledem na efektivitu a náročnost práce s cílovou skupinou (dostatečné kapacity pro individuální sociální práci a bezpečnost provozu), maximální okamžitou kapacitu
(alespoň 50 osob), návaznost na služby typu nocleháren a realizaci programu kontrolované konzumace alkoholu, je služba aktuálně koncipována na provozní dobou od 9 do
19:30 (po – pá) a 9 – 18 (víkend a státní svátky) a okamžitou přítomnost 5 pracovníků.
Ideální zajištění předkládaného provozu je pak vázáno kapacitně na 12 pracovníků na celé přepočtené úvazky v přímé péči; předkládaná žádost je pak v celku na 11, 6
úvazku v přímé péči.
O podporu žádáme zejména z důvodu nedostatečného financování ze strany JMK (8 úv. v síti) a RVKPP (o 55 % nižší obdržené financování oproti žádosti).
Náročnost práce s cílovou skupinou pak vyžaduje pracovníky s dlouhodobou praxí, což se také projevuje zvýšenými nároky na mzdové náklady služby.
Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
V Brně, dne 10. 3. 2021
žádost podal(a)

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává statutární město Brno – Magistrát města Brna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Více informací získáte na stránkách https://www.brno.cz/gdpr/ a dle jednotlivých agend https://www.brno.cz/gdpr/zaznamy-o-cinnostech-zpracovani/“.

2z7
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Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
žádost o dotaci

Žadatel k žádosti připojuje tyto povinné přílohy
– popis projektu (druhý list)
– celkový rozpočet projektu (třetí list)
– čestné prohlášení (čtvrtý list)
– dokument potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti (výpisy z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
ve znění pozdějších předpisů);
– doklad o právní subjektivitě žadatele (přidělení IČ), není-li totožné s bodem 1;
– smlouvu o zřízení běžného účtu předkládajícího subjektu;
– doklad o ustanovení statutárního zástupce žadatele (např. jmenovací listina nebo zápis z ustavující schůze o jeho zvolení apod.); není-li totožné s bodem 1
Poznámky k požadovaným přílohám:
1. Organizace, které obdržely dotaci v předchozím roce, dokládají pouze 1x neověřené kopie příloh. Pouze v případě jakékoliv změny je třeba přílohy ověřit.
2. Organizace, které žádají OSP MMB o dotaci z rozpočtu města Brna poprvé, nebo jejich předchozí žádosti byly zamítnuty, dokládají veškeré požadované přílohy 1x v
ověřených kopiích.
3. Předkládá-li žadatel více žádostí, přikládá povinné přílohy jen jednou (nikoliv ke každé žádosti).

3z7
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Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
žádost o dotaci

Popis projektu

Základní charakteristika organizace
předkládající projekt:
-představení organizace
-poslání a hlavní cíl
-za jakým účelem byla založena
-další projekty
-dosavadní zkušenosti
-další relevantní informace

Popis projektu:
-základní idea, účel a cíle projektu
-výchozí situace a zdůvodnění případného
rozvoje
-představa dosažení cílového stavu a
přínosu projektu
-harmonogram projektu
-popis konkrétních aktivit
-přehled plánovaných spolupracujících
subjektů
-další relevantní informace

Společnost Podané ruce o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální a zdravotnické služby v oblasti
návykového chování, dále sociální služby mladistvým a mladým lidem, ohroženým sociálním vyloučením a nepříznivým
sociálním vývojem a sociální služby směřované k národnostním a etnickým menšinám.
Organizace byla založena v roce 1991. Všechny příslušné služby jsou opakovaně certifikovány jako standardně způsobilé
Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, případně MŠMT (služby primární prevence). Jako služby
multidisciplinární (slučující zdravotnické postupy a sociální práci s klienty) jsou dále registrovány podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách – a řídí se standardy kvality sociálních služeb. Organizace aktuálně provozuje více
než 30 registrovaných sociálních služeb a realizuje řadu dalších výzkumných projektů, projekty zaměřené na veřejné
zdraví a mezinárodní projekty v oblasti prevence a závislostí.
Realizovaný program kontrolované konzumace alkoholu metodicky vychází ze zkušeností a dobré praxe realizované v
zahraničí a kontinuálně reaguje na individuální plán klienta a jeho aktuální situaci.

Základním cílem projektu je přispívat k orientaci klientů ve své sociální situaci tak, aby předcházeli negativním důsledkům
svého způsobu života a byli si vědomi možností pro změnu a dále přispívat ke snižování sociálních a zdravotních rizik
spojených s užíváním alkoholu pro jedince i společnost.
V rámci služby je realizován samostatný program kontrolované konzumace alkoholu, na který jsou odkazováni indikovaní
klienti centra. Program směřuje ke snižování škodlivých následků užívání alkoholu stejně jako ke stabilizaci návyků
spojených s konzumací alkoholu u lidí bez domova se závislostí na alkoholu.
Služba je aktuálně také zaměřena na realizaci preventivních opatření proti šíření COVID-19 v rámci cílové skupiny
projektu (edukace, distribuce ochranných prostředků, preventivní screening, testování a zajištění následné nezbytné
péče).
Služba klientům kromě konzultací a poradenství poskytuje možnost dlouhodobého pobytu v prostorách služby, hygienický
servis, vhodné volnočasové aktivity a zprostředkování základního zdravotního ošetření a dalších služeb v oblasti bydlení,
duševního zdraví, zdravotní péče a potravinové pomoci ve spolupráci s dalšími subjekty (zj. sociální kurátoři MMB, Medici
na ulici, REMEDIS, Práh Jižní Morava, MP Brno-střed).
Do realizace služby jsou zapojeni dobrovolníci, peer pracovníci a je podporována svépomocná skupina klientů zaměřená
na sdílení zkušeností se zvládáním závislosti na alkoholu.

Cílovou skupinou služby jsou primárně osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Konkrétně pak lidé
ve věku 18 – 80 let, užívající především alkohol, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Převážně se jedná o lidi
bez přístřeší, kteří dlouhodobě a pravidelně konzumují alkohol, ocitli se v obtížné životní situaci a jsou ohroženi nebo
stiženi sociálním vyloučením. Součástí cílové skupiny jsou i osoby z řad seniorů, osob s duševním onemocněním a se
Cílová skupina, které se projekt
zdravotním postižením. Stávající sociální služby tito lidé pak využívají v různé míře; charakteristická je pro ně
věnuje:
nedostupnost standardního bydlení, tj. často se jedná o lidi bez domova, bez možnosti trávit denní dobu jinde než v
ambulantních denních nízkoprahových službách.
-popis cílové skupiny
-předpokládaný počet osob, které mohou Z hlediska prostředí se jedná o lidi dlouhodobě se zdržující v exponovaných lokalitách v centru města Brna a jejich
přítomnost pak souvisí s kumulací problematických jevů v lokalitě. Veřejný prostor je pro ně místem setkání,
být do projektu zahrnuty
-předpokládaný přínos pro cílovou skupinu ekonomických aktivit a trávení volného času v blízkosti stávajících sociálních služeb. Nekontrolovaná konzumace alkoholu
projektu
je pak zpravidla překážkou pro využití. Odhadovaný celkový počet klientů, kteří službu v roce 2021 využijí, je až 900 osob.
-další relevantní informace
Z našich dosavadních zkušeností stabilizování návyků spojených s konzumací alkoholu vede ke snížení denního množství
konzumovaného alkoholu a ke zlepšení celkové situace klientů; v ideální případně pak přechází v abstinenci a v další
navazující léčbu závislostí.

Hodnotící ukazatele projektu:
-kritéria hodnocení
-kvalitativní a kvantitativní ukazatele (př.
předpokládaný počet osob, které projekt
využijí, počet setkání a počty jejich
účastníků apod.)
-četnost jednotlivých aktivit projektu
-celkový objem času, který bude cílové
skupině v rámci projektu poskytnut
-počet dobrovolníků
-další relevantní informace

Hodnotící kritéria projektu:
• Klienti využívají pravidelně možnost dlouhodobého pobytu v centru.
• Dochází k nárůstu míry individuální kontroly při konzumaci alkoholu a příp. snížení objemu konzumovaného alkoholu.
• Klienti využívají možnosti hygieny a zdravotního ošetření; dochází tak k upevnění základních hygienických návyků a
zlepšení jejich zdravotního stavu.
• Zlepšuje se jejich schopnost formulovat osobní cíle a potřeby.
• Zlepšuje se jejich informovanost o dostupných zdravotních, sociálních i veřejných službách.
• Zlepšuje se jejich zapojení do občanského života (doklady, bydlení, práce).
• Vzrůstá jejich aktivita při řešení konkrétních obtížných situací a při nalézání nových možností jejich řešení.
• Uvědomují si rizika, která přináší jejich současný životní styl a aktivně jim předcházejí.
Přínosy projektu:
• Snížení počtu lidí dlouhodobě pobývajících ve veřejných místech v exponovaných lokalitách města Brna.
• Snížení množství projevů agresivního chování ze strany klientů pod vlivem alkoholu na veřejnosti.
• Snížení rizika šíření COVID-19 u cílové skupiny.
• Snížení množství zásahů u cílové skupiny ze strany Městské policie Brno, Policie ČR a Rychlé záchranné služby JMK.
• Snížená míra znečištění okolních ulic (i díky zapojení klientů centra do pravidelného úklidu).
Okamžitá kapacita centra je 50 osob; zpravidla je v průběhu dne využita.
Denní průměrná kapacita je 100 osob.
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Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
žádost o dotaci

Celkový rozpočet projektu v roce 2021
Nákladové položky

1 567 800,00 Kč

143 900,00 Kč

9,2%

470 200,00 Kč

44 000,00 Kč

9,4%

DDHM (do 40 tis.Kč)

95 000,00 Kč

12 000,00 Kč

12,6%

kancelářské potřeby

39 800,00 Kč

5 000,00 Kč

pohonné hmoty

16 800,00 Kč

4 000,00 Kč

potraviny

30 000,00 Kč

8 000,00 Kč

288 600,00 Kč

15 000,00 Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY celkem
Materiálové náklady

ostatní - uveďte v poznámce

drogerie a úklidové prostředky, materiál
5,2% na opravy a údržbu, materiál různý,
ochranné pomůcky, aj. dle potřeby služby

99 900,00 Kč

9,3%

15 100,00 Kč
12 000,00 Kč
100,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč
82 800,00 Kč
0,00 Kč

5,2%
7,1%
2,5%
4,2%
0,0%
2,2%
0,0%
5,9%
0,0%
3,7%
11,7%
0,0%

spoje celkem

51 000,00 Kč

8 000,00 Kč

15,7%

právní a ekonomické služby

37 400,00 Kč
85 100,00 Kč
0,00 Kč

Energie:
elektřina
plyn
vodné a stočné
ostatní - uveďte v poznámce
Opravy a udržování:
opravy a udržování budov
opravy a udržování aut
opravy ostatní - uveďte v poznámce
Cestovní náhrady:
Ostatní služby:
bankovní služby

školení a kurzy
pořízení DDNM (do 60 tis.Kč)

jiné ostatní služby - uveďte v poznámce

Jiné provozní náklady
odpisy
jiné - uveďte v poznámce
OSOBNÍ NÁKLADY celkem
Mzdové náklady
hrubé mzdy
OON na DPČ
OON na DPP
ostatní mzdové náklady
Zákonné soc. a zdrav. pojištění
pojistné k mzdám
pojistné k DPČ
ostatní pojistné
Ostatní sociální náklady

1 069 400,00 Kč

289
169
4
72
44
45
12
17
16
27
707
3

900,00
000,00
000,00
000,00
900,00
200,00
000,00
000,00
200,00
100,00
200,00
500,00

530 200,00 Kč

28 200,00 Kč

0,00 Kč
28 200,00 Kč

Poznámka*

myčka na nádobí, obnova výpočetní
techniky a zázemí služby, aj.
psací potřeby, kancelářský papír, toner do
12,6%
tiskárny, aj. dle potřeby služby
23,8%
základní potraviny pro klienty (pečivo, čaj,
26,7%
káva, sirup, cukr, instatní potraviny)

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Nemateriálové náklady

CELKEM

Celkové
Požadovaná dotace z OSP
náklady v roce
MMB
2021
v Kč
v%

poplatky za telefonické služby, internet,
poštovné

2 500,00 Kč
6,7%
6 000,00 Kč
7,1% vzdělávání pracovníků týmu
0,00 Kč ######
supervize pracovního týmu a
dobrovolníků, náklady na MHD pro klienty
při doprovodu klientů do navazujících
66 300,00 Kč
12,5% socialních a zdravotních služeb, náklady
na PO a BOZP, revize elektrospotřebičů,
odvoz a likvidace odpadu, IT a webové
služby, aj. dle potřeby služby
0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč ######
0,0%

7 477 200,00 Kč

2 456 100,00 Kč

32,8%

5 729 485,00 Kč

1 904 366,00 Kč

33,2%

5 023 484,00 Kč
84 001,00 Kč
622 000,00 Kč

1 547 366,00 Kč
65 000,00 Kč
292 000,00 Kč

30,8%
77,4%
46,9%
######

1 747 715,00 Kč

551 734,00 Kč

31,6%

1 697 938,00 Kč
28 392,00 Kč

523 010,00 Kč
21 970,00 Kč

30,8%
77,4%

21 385,00 Kč

6 754,00 Kč

31,6%

0,00 Kč

0,00 Kč

######

9 045 000,00 Kč

2 600 000,00 Kč

28,7%

zákonné pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele

*Součástí nákladových položek je i podíl za poměrnou část ekonomicko - správního oddělení
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Přehled zaměstnanců podílejících se na realizaci – mzdové náklady
Pracovníci v přímé péči (pracovní poměr) - pracovní pozice
pracovní zařazení:
činnost / funkce

č.

úvazek

počet
měsíců

hrubá mzda při
100% úvazku

měsíční celková
roční celková mzda
mzda / ve výši podílu
/ ve výši podílu úvazku
úvazku

OSP MMB
v Kč

v%

vedoucí služby

0,70

12

45 402 Kč

31 781 Kč

381 377 Kč

118 678 Kč

31,12%

kontaktní pracovník

1,00

12

35 055 Kč

35 055 Kč

420 660 Kč

127 231 Kč

30,25%

kontaktní pracovník

1,00

12

30 188 Kč

30 188 Kč

362 256 Kč

106 789 Kč

29,48%

kontaktní pracovník

1,00

12

38 798 Kč

38 798 Kč

465 576 Kč

142 952 Kč

30,70%

kontaktní pracovník

1,00

12

25 798 Kč

25 798 Kč

309 576 Kč

98 352 Kč

31,77%

kontaktní pracovník

1,00

12

29 968 Kč

29 968 Kč

359 616 Kč

105 866 Kč

29,44%

kontaktní pracovník

1,00

12

33 668 Kč

33 668 Kč

404 016 Kč

121 405 Kč

30,05%

kontaktní pracovník

1,00

12

36 659 Kč

36 659 Kč

439 908 Kč

133 968 Kč

30,45%

kontaktní pracovník

0,35

12

38 798 Kč

13 579 Kč

162 952 Kč

47 033 Kč

28,86%

kontaktní pracovník

0,60

12

31 841 Kč

19 105 Kč

229 255 Kč

70 240 Kč

30,64%

kontaktní pracovník

0,95

12

37 341 Kč

35 474 Kč

425 687 Kč

128 990 Kč

30,30%

0 Kč

0 Kč

########

0 Kč

0 Kč

########

330 073 Kč

3 960 879 Kč

Celkem

9,60

132

383 516 Kč

1 201 504 Kč

30,33%

Ostatní personál (pracovní poměr) - pracovní pozice
pracovní zařazení:
činnost / funkce

č.

úvazek

počet
měsíců

hrubá mzda při
100% úvazku

měsíční celková
roční celková mzda
mzda / ve výši podílu
/ ve výši podílu úvazku
úvazku

OSP MMB
v Kč

v%

odborný ředitel

0,05

12

92 740 Kč

4 637 Kč

55 644 Kč

27 544 Kč

49,50%

vedoucí oddělení

0,15

12

72 877 Kč

10 932 Kč

131 179 Kč

62 694 Kč

47,79%

vedoucí služby

0,30

12

45 402 Kč

13 621 Kč

163 447 Kč

50 862 Kč

31,12%

správa HM 1-12/2021

1,36

12

43 648 Kč

59 361 Kč

712 335 Kč

204 762 Kč

28,75%

1,86

48

254 667 Kč

88 550 Kč

1 062 605 Kč

345 862 Kč

32,55%

úvazek

počet
měsíců

Celkem

Dohody o pracovní činnosti
pracovní zařazení:
činnost / funkce

č.

hrubá mzda při
100% úvazku

měsíční celková
roční celková mzda
mzda / ve výši podílu
/ ve výši podílu úvazku
úvazku

OSP MMB
v Kč

v%

kontaktní pracovník

0,25

12

26 667 Kč

6 667 Kč

80 001 Kč

65 000 Kč

poradenský pracovník, webový administrátor

0,01

12

33 330 Kč

333 Kč

4 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

7 000 Kč

84 001 Kč

Celkem

0,26

24

počet
hodin

hodinová
sazba

59 997 Kč

81,25%
0,00%
########

65 000 Kč

77,38%

Dohody o provedení práce
pracovní zařazení:
činnost / funkce

č.

případné odvody

přepočteno na
úvazek

mzdové náklady
vztahující se k
projektu

OSP MMB
v Kč

v%

kontaktní pracovník

3500,00

160 Kč

1,74

560 000 Kč

232 000 Kč

41,43%

úklidový pracovník

620,00

100 Kč

0,30

62 000 Kč

60 000 Kč

96,77%

4120,00

260 Kč

2,04

622 000 Kč

0 Kč
Celkem

Dobrovolníci

0 Kč

########
292 000 Kč

počet osob

rozsah práce (hod.)

24

500

Přepočtený počet úvazků celkem
Celkové mzdové náklady

46,95%

13,76
5 729 485 Kč

1 904 366 Kč

33%
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Čestné prohlášení
Organizace:

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČO:

60557621

Sídlo:

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

Jednající/zastoupený

Jindřich Vobořil, Mgr.

jméno a příjmení, titul:

prohlašuje na svou čest, že:
· není v úpadku
· není proti němu zahájeno insolvenční řízení
· nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku
· není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon),
v platném znění
· není v likvidaci
· nevede se statutárním městem Brnem žádný soudní spor, a pokud ano, jaký je předmět sporu:
· nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, tak jak jsou definovány v Zásadách
· dle jeho znalostí není proti němu veden výkon exekuce

V Brně

dne 10. 3. 2021

……………

podpis statutárního
zástupce azástupce
razítko a razítko
podpis statutárního
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S M L O U V A č.
o poskytnutí neinvestiční dotace

I.
Smluvní strany
Poskytovatel:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 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 ze dne 20. 4. 2021

Příjemce:

Společnost Podané ruce o.p.s.
se sídlem Hilleho 1842/5, 602 00 Brno
IČO: 60557621 / CZ60557621
bankovní spojení: Oberbank AG
č. ú. 2231107576/8040
zástupce: Bc. Pavel Novák, na základě plné moci
(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 tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.
II.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set
tisíc korun českých) na projekt „Kontaktní centrum Vlhká“ (dále jen „projekt“).
2. Účelem poskytnutí dotace je podpora projektu, konkrétně příspěvek na mzdové náklady a nutné
provozní náklady související s projektem.
1.

III.
Podmínky použití dotace
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku II. této smlouvy
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.
V případě, že příjemce obdržel v předchozím roce od poskytovatele dotaci, podmínkou pro
poskytnutí dotace pro rok 2021 je předložení vyúčtování dotace poskytnuté poskytovatelem
příjemci v předchozím roce, a to v termínu do 31. 1. 2021.
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a
výhradně k účelu, pro který byla schválena. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a
za pravdivost i správnost kompletního závěrečného finančního vyúčtování odpovídá osoba
oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.
3. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto náklady (neuznatelné náklady):
a) nesouvisející s poskytováním základních činností,
1
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na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než
jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000,- Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se
rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než
60.000,- Kč),
c) odpisy majetku a ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu číslo 55 – odpisy, rezervy a
opravné položky,
d) ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou
zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění,
životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci apod.),
e) daně a poplatky – účtová skupina 53 – daň silniční, daň z nemovitých věcí, ostatní daně a
poplatky (správní poplatky, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za televizi a rozhlas
apod.),
f)
DPH, o jejíž vrácení je možné podle příslušného právního předpisu žádat,
g) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek,
úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, jiné ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu
54,
h) finanční náklady – účtová skupina 56 s výjimkou bankovních poplatků spojených s vedením
účtu, na který jsou finanční prostředky příjemci zasílány,
i)
na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání, nákup alkoholických nápojů,
cigaret a jiných návykových látek, pohoštění apod.,
j)
na odměny členů statutárních a kontrolních orgánů,
k) nespecifikované náklady (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).
4. Dotace poskytnutá podle této smlouvy je nepřenositelná na jiné fyzické nebo právnické osoby,
pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací předmětu této smlouvy.
5. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. Prostředky
dotace nelze převádět do roku následujícího.
b)

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
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“.
2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději v termínu do 31. 1. 2022 kompletní
závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování. V případě, že příjemci vznikne povinnost vrátit dotaci či její část dle této smlouvy, je
povinen tuto vrátit v roce 2021 na účet č. 111211222/0800 a v roce 2022 na účet 111350222/0800.
3. Příjemce je v případě ukončení činnosti uvedené v čl. II této smlouvy bezodkladně a písemně
informovat o této skutečnosti poskytovatele. Příjemce je dále povinen průběžně informovat
poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně
použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo vymahatelnost jeho pohledávky, a to
bezodkladně ode dne, kdy k takové události došlo. Tyto informace je nutno podat do 15 dnů od
vzniku skutečnosti na adresu: dotace.kpss@brno.cz.
4. Příjemce se zavazuje písemně oznámit veškeré změny základních údajů v osobě příjemce, jako
např. název příjemce, jméno osoby oprávněné jednat jménem příjemce, jméno vedoucího zařízení,
změnu sídla, telefonního čísla, bankovního účtu apod., a to do 15 dnů od dne nastalé změny na
adresu: dotace.kpss@brno.cz.
5. Příjemce zároveň souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy sídla, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace.
6. 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
2
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informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o
rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
7. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle Smlouvy o
fungování Evropské unie, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na účet
poskytovatele, a to včetně úroků.
8. Příjemce se zavazuje poskytovat služby spojené s náplní smlouvy pouze na území statutárního
města Brna daného správním obvodem.
V.
Kontrola
Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými orgány
poskytovatele, kteří jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) kdykoliv
kontrolovat dodržení 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. Příjemce je povinen realizovat nápravná
opatření, která mu byla v rámci této kontroly uložena, a je povinen o splnění nápravných opatření
písemně informovat poskytovatele.
VI.
Sankce
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.
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. 2. této smlouvy nejvýše o 10 dní činí
odvod 10 % z poskytnuté dotace,
3. V případě zániku osoby příjemce spojeného s právním nástupnictvím nového právního subjektu,
který bude vykonávat činnosti shodné nebo obdobné s činností původního příjemce dotace, dotace
se ponechává za předpokladu, že bude do 30 dnů od okamžiku účinnosti právního nástupnictví
uzavřen dodatek k této smlouvě upravující nové právní skutečnosti.
4. Dotace či její část se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.
VII.
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
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,
3
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

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 a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory,
g) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.
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.
Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
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.
Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
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.
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.
VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplnění smlouvy mohou být provedeny pouze ve formě písemných, řádně číslovaných
dodatků.
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.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
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).
5. Příjemce souhlasí se jmenovitým zveřejněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
úřední desce města Brna.
6. Příjemce není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za
poskytovatelem započíst poskytovatelovi pohledávky a/nebo jejich části za příjemcem.
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.
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.
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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.
10. Smlouva je sepsána v 4 výtiscích, každý s platností originálu. Poskytovatel obdrží 3 vyhotovení a
příjemce 1 vyhotovení této smlouvy.
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.
IX.
Doložka
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/26 konaném dne 20. dubna
2021.
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 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 Společnost Podané ruce o.p.s.:

__________________________________
Bc. Pavel Novák

__________________________________
PaedDr. Jan Polák, CSc.
vedoucí Odboru sociální péče
Magistrátu města Brno
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Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - zvýšení
ORJ

§

pol.

7200

4376

5221

ÚZ

ORG
7720

Věcná náplň
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

v tis. Kč
Upr. rozpočet
k 11.3.2021
2 565

Úprava
rozpočtu +/2 600

Rozpočet po
změně
5 165

Financování - zvýšení
ORJ
1700

§

pol.
8115

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Zapojení Fondu rezerv a rozvoje (Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence )

Upr. rozpočet
k 11.3.2021
68 102

Úprava
rozpočtu +/2 600

Rozpočet po
změně
70 702
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