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ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

B/12 – Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na podporu aktivit 

k oživení ploch veřejné zeleně 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Platná jsou všechna společná ustanovení, uvedená v části A těchto Pravidel, které část B 

doplňuje a upřesňuje s ohledem na programy pro oblast životního prostředí. Konkrétní dotační 

programy stanoví detailní kritéria a specifikaci dotace. 

Přidělení dotace je závislé na výši schválených finančních prostředků pro předmětnou oblast 

v rámci rozpočtu statutárního města Brna na příslušný kalendářní rok. 

Žádosti jsou posuzovány v pořadí, v jakém byly na Odbor životního prostředí MMB doručeny, 

a to až do vyčerpání schválených finančních prostředků. 

Vyhlášení dotačních programů v rámci oblasti podpory aktivit k oživení ploch veřejné zeleně 

bude vždy prováděno zveřejněním Odborem životního prostředí MMB na Úřední desce 

a formou dálkového přístupu na stránkách www.brno.cz. 

ÚČEL PROGRAMU 

Dotace na aktivity k oživení ploch veřejné zeleně jsou poskytovány na jednotlivé projekty se 

zaměřením na podporu využití nábřeží řek, vnitrobloků a dalších ploch zeleně přilehlých ke 

stavbám domovního charakteru, nacházejících se na území města Brna za účelem setkávání 

širších skupin lidí umožňující posílení komunitního života a vztahu obyvatel k městské zeleni 

a přírodě. Cílem je rovněž podpora aktivních lidí, kteří se z vlastní iniciativy snaží rozvíjet 

okolní prostředí veřejné zeleně, vztah lidí k tomuto prostředí a ke svému sousedství. 

Dotace jsou poskytovány na projekty, u nichž je každoročně posuzován jejich přínos z hlediska 

potřebnosti v rámci oživení ploch nábřeží řek, vnitrobloků a jiných ploch zeleně. 

OKRUH ŽADATELŮ 

O poskytnutí dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo působností na území 

města Brna, blíže specifikované ve vyhlášených dotačních programech. 

PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

VYČLENĚNÝCH V ROZPOČTU 

Podle aktuálních finančních možností rozpočtu města Brna. 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Žádosti se zpravidla předkládají od 15. 9. do 31. 10. kalendářního roku předcházejícího rok, 

pro který je dotační program vyhlášen. 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Jedna právnická a jedna fyzická osoba je oprávněna předložit nejvýše 2 jednotlivé žádosti 

o dotaci v průběhu jednoho kalendářního roku, není-li  v dotačním programu uvedeno jinak. 

Pokud žadatel podá více projektů, budou na základě konzultace s žadatelem stanoveny prioritní 

projekty. 
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NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI 

Žadatel je povinen vyplnit formulář Žádost o poskytnutí dotace, zveřejněný na stránkách 

www.brno.cz/ozp a dodat jej společně s přílohami v souladu s požadavky dle Části A, čl. IV 

Pravidel. Přílohy prokazující existenci žadatele nebo zřízení bankovního účtu předkládá žadatel 

v jednom vyhotovení bez ohledu na počet předložených žádostí. Věcně a srozumitelně 

formulovaný cíl projektu, jeho předpokládané přínosy, podrobný popis aktivit a jasný 

a realistický rozpočet je nutné dodat formou přílohy mimo předepsaný formulář žádosti. 

Veškeré požadované přílohy se dokládají v prostých kopiích a nespojené.  

LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI 

Zastupitelstvo města Brna rozhoduje o žádosti zpravidla v měsíci březnu následujícího roku. 

POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 

Věcně příslušnou komisí pro dotace pro programy z oblasti životního prostředí v okruhu dotací 

na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně je Komise životního prostředí Rady města 

Brna. Návrh na poskytnutí dotace je Odborem životního prostředí postupně předkládán Komisi 

životního prostředí RMB, Radě města Brna, Finančnímu výboru ZMB a Zastupitelstvu města 

Brna. Kritéria pro hodnocení žádosti jsou stanovena příslušným dotačním programem. Odbor 

životního prostředí může na daný kalendářní rok vyhlásit podrobnější tematické okruhy 

pro podávání žádostí na projekty. 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE 

Podmínkami pro poskytnutí dotace jsou splnění formálních požadavků a kritérií dotačního 

programu, soulad zaměření projektu s účelem dotačního programu a schválení poskytnutí 

dotace Zastupitelstvem města Brna. 

POUŽITÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 

Dotace jsou poskytovány na investiční i neinvestiční výdaje. Byl-li na základě poskytnuté 

dotace pořízen materiál, který umožňuje dlouhodobé využití, není možné jej opakovaně 

zahrnout do žádosti o dotaci. 

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dotaci nelze použít na úhradu mezd a odvodů na sociální 

a zdravotní pojištění příjemců dotace a jejich zaměstnanců, na úhradu výdajů na pohoštění, 

stravné, peněžní dary, na odpisy dlouhodobého hmotného majetku, na úhradu pokut a jiných 

sankcí, úhradu půjček a úroků, investice do dopravních prostředků, leasing a jako dotaci jiným 

fyzickým nebo právnickým osobám. 

Příjemce dotace předloží současně s finančním vypořádáním dotace (formulář je dostupný 

na www.brno.cz/ozp) i písemné hodnocení realizovaného projektu. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato Pravidla byla v části B/12 schválena Radou města Brna na schůzi R7/181 konané dne  21. 

8. 2018 a nabyla účinnosti dnem schválení. 

Nabytím účinnosti těchto Pravidel se ruší „Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na 

podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně“, schválená Radou města Brna na schůzi 

č. R7/106 konané dne 13. 3. 2017 a pravidla pro dotační program „Podpora oživení zeleně ve 

vnitroblocích ve městě Brně“, schválená na schůzi č. R7/157 konané dne 13. 2. 2018. 

http://www.brno.cz/ozp
http://www.brno.cz/ozp
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