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

23. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu města Brna na rok 2021 organizaci Senioři České
republiky, z.s., Městská organizace Brno, návrh rozpočtového
opatření
Anotace
Město Brno v návaznosti na schválenou Koncepci rodinné politiky města Brna (schválena Z5/020.
zasedáním ZMB dne 11. 11. 2008) a Plán zdraví města Brna 2018-2030 (schválen Z7/40. zasedáním ZMB
dne 19. 6. 2018) poskytuje ze svého rozpočtu dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky.
Předkládaný materiál navrhuje poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok
2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, na projekt „Provozní náklady na
činnost spolku“ ve výši 80 000 Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 ve
výši 80 000 Kč organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, se
sídlem Běhounská 131/17, 602 00 Brno, IČO: 69706824 na projekt „Provozní
náklady na činnost spolku“,
2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotace z rozpočtu města Brna,
která tvoří přílohu č. ..... tohoto zápisu,
3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Senioři České republiky, z.s.,
Městská organizace Brno, dle „Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na
poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2021“, které tvoří přílohu č. .....
tohoto zápisu

2. pověřuje

vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Stanoviska
Materiál projednala Rada města Brna na schůzi č. R8/141 dne 1.4. 2021. Usnesení bylo přijato
jednomyslně 10 členy. Tabulka s hlasováním je uvedena v důvodové zprávě.
Finanční výbor Zastupitelstva města Brna materiál projednal dne 14. 4. 2021.
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Důvodová zpráva

pro

pro

pro

omluvena

pro

Ing. Crha

pro

Leoš
Prokeš,
MBA

Bc. Doležal

pro

PhDr.
Spurná,
Ph.D.

Ludvík
Kadlec

pro

PhDr.
Oujezdská

Doc. MUDr.
Tomáš

pro

Mgr.
Doležalová

Ing.
Bohuňovská

pro

MUDr. Drbal

Mgr.
Ivičičová

Město Brno v návaznosti na schválenou Koncepci rodinné politiky města Brna (schválena Z5/020.
zasedáním ZMB dne 11. 11. 2008) a Plán zdraví města Brna 2018-2030 (schválen Z7/40. zasedáním
ZMB dne 19. 6. 2018) poskytuje ze svého rozpočtu dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky.
Předkládaný materiál navrhuje poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok
2021 organizaci Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, na projekt „Provozní náklady
na činnost spolku“ ve výši 80 000 Kč,
Informace o žadateli: Senioři České republiky Městská organizace Brno působí již 31 let. Zabezpečuje
potřeby a zájmy svých členů, kterých je cca 650. Jde především o společensko-kulturní a sportovní
aktivity. Ze zásadních aktivit organizují např. městské sportovní hry, každotýdenní vycházky do přírody
v okolí města Brna, letní mezigenerační setkávání v přírodě a organizují také vzdělávací přednášky z
oblasti péče o zdraví nebo poznávací zájezdy po kulturních památkách. Dále v sídle spolku pořádají
právní poradnu, o kterou je mimořádný zájem. Aktivně spolupracují s Policií ČR a navštěvují akce
týkající se bezpečnosti seniorů.
Cíle a obsah projektu: cílem projektu je zajistit náklady na provoz spolku. Vzhledem k omezení
některých plánovaných společenských akcí z důvodů pandemie jsou členové organizace nuceni ve větší
míře využívat pronajaté prostory. Všem členům jsou k dispozici počítače s připojením k internetu, pro
ty, kterým toto vybavení v domácnosti chybí. S celoroční údržbou prostorů, kromě nájmu, vznikají
organizaci zvýšené náklady na spotřebu energií (elektřina, zemní plyn, voda). Dále režijní náklady na
internet, telefony, čistící a hygienické potřeby a další.
Cílová skupina: senioři.
Pro kolik osob je projekt určen: 650
Požadovaná dotace: na tento projekt je požadována částka 80 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok
2021. Výše požadované dotace z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 26 % z celkových nákladů,
další náklady jsou hrazeny z úřadů MČ (20 %), sponzorských darů (9 %), ostatních nákladů (38 %) a
vlastních zdrojů (7 %).
Náklady na osobu: 477 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2021 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 110 000 Kč.
Pracovníci Odboru zdraví MMB provedli předběžnou veřejnosprávní kontrolu organizace i kontrolu
předloženého projektu a neshledali žádná pochybení.
Součástí předkládaného materiálu je návrh podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotací z rozpočtu města Brna na rok 2021, který je shodný pro všechny příjemce dotací z Odboru zdraví
MMB, čímž je zaručen shodný přístup a transparentnost u všech příjemců dotací.
Stanovisko OZ: doporučuje schválení dotace.
Komise zdravotní a prorodinné politiky Rady města Brna materiál projednala na 24. zasedání, které se
konalo dne 1. 4. 2021.
Hlasování: 10 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Usnesení bylo přijato.
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Mgr.
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Ing.
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Mgr.
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Rada města Brna materiál projednala na R8/141 schůzi konané dne 7. 4. 2021.
Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit.
Hlasování: Schváleno jednomyslně 10 členy.
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pro

pro

pro

pro

pro
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---

pro

Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 14. 4. 2021.
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Rozpočtové opatření
Příjmy - zvýšení
ORJ
§
1700

Pol.

4379

5222

Věcná náplň

ORG

1211

Běžné výdaje - zvýšení
ORJ
§
Pol.
7100

ÚZ

Daň z přidané hodnoty
ÚZ

ORG

v tis. Kč
Upr. rozpočet
k 30.03.2021

5 240 596
Věcná náplň

7710 Neinvestiční transfery spolkům

Upr. rozpočet
k 30.03.2021

180

Úprava
rozpočtu + -

80
Úprava
rozpočtu + -

80

Rozpočet
po změně

5 240 676

Rozpočet
po změně

260
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Návrh podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města
Brna na rok 2021
oblast proseniorských služeb
Poskytovatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
zástupce: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
ve věcech smlouvy oprávněna jednat: vedoucí Odboru zdraví Magistrátu města Brna
Příjemce: přesný název organizace, právní forma, sídlo, IČO, bankovní spojení, zastoupení – vše v
souladu se zápisem organizace ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Specifikace projektu nebo smluvně zajišťované činnosti nebo služby: stanovení charakteru a
rozsahu činností nebo služeb, závazek organizace realizovat projekt, provozovat deklarovanou
činnost nebo zajistit služby v předpokládaném rozsahu po dobu trvání smlouvy.
Předmětná dotace je určena k úhradě nákladů spojených s konkrétním projektem a jeho realizací,
provozováním deklarované činnosti nebo poskytováním služeb, daných předloženým projektem a
předpokládaných uzavřenou smlouvou. Lze ji použít výhradně v souladu s podmínkami a rozpisem
smlouvy.
Dotace bude příjemci poskytována ve splátkách převodem na účet příjemce. Počet splátek a jejich výše
bude stanoven smlouvou. U platby, rozložené na více splátek, bude poskytnutí dalších prostředků
podmíněno přesným vyúčtováním dosavadního čerpání dotace nebo příspěvku.
Příjemce se zavazuje poskytnutou dotaci z rozpočtu města Brna vést v účetnictví odděleně v
souladu s platnou právní úpravou.
Příjemce prohlašuje, že všechny údaje uvedené v „Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu města Brna“ na
tento projekt jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Vyúčtování poskytnuté dotace bude zpracováno samostatně a odděleně od zúčtování jiných finančních
prostředků. Příjemce se zavazuje vyhotovit vyúčtování dotace a předložit je spolu s příslušnými doklady
Odboru zdraví Magistrátu města Brna nejpozději do 31. 1. 2022. Nedílnou součástí závěrečného
vyúčtování dotace je i písemná hodnotící zpráva k projektu. Příjemce se zavazuje viditelně a trvalým
způsobem označit veškeré originály dokladů (prvotní doklady) tak, aby bylo zřejmé, že částka byla
hrazena z dotace z rozpočtu poskytovatele uvedením: „hrazeno z dotace SMB, č. dot. sml. … v
částce….Kč.“
Příjemce je povinen vrátit neprodleně poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky, nejpozději však
do 31. 1. 2022 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 64022229.
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.
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.
Za méně závažná porušení povinností vyplývajících ze 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 nejvýše o 10 dní činí odvod 1% z poskytnuté dotace
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c) za porušení povinnosti oznámit ukončení činnosti, přechodné přerušení činnosti, zánik,
transformaci, sloučení, změnu stat. zástupce apod. činí odvod 1% z poskytnuté dotace
d) za porušení povinnosti uvádět při prezentaci své činnosti město Brno jako poskytovatele
finančních prostředků činí odvod 1% z poskytnuté dotace.

Příjemce se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly, prováděné pověřenými pracovníky
MMB, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
Příjemce se zavazuje, že při prezentaci své činnosti bude uvádět město Brno jako poskytovatele části
finančních prostředků.
Příjemce se zavazuje v případě ukončení činnosti 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.
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.
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