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Rada města Brna

Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch
veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Vnitroblok", návrh
vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu

města Brna, návrh rozpočtového opatření  

Anotace
Prostřednictvím materiálu je předkládán návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 3 722
050 Kč-Tabulka Přehled podaných žádostí o dotaci na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě
Brně v roce 2021. V rozpočtu města Brna pro rok 2021 pro oblast „Podpora aktivit k oživení ploch
veřejné zeleně“ byla vyčleněna částka celkem 3 000 tis. Kč (z toho 250 tis. Kč na podporu oživení
nábřeží brněnských řek a 2.750 tis. Kč na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích). Vzhledem k velkému
zájmu veřejnosti o tyto 2 dotační programy se vedení města Brna rozhodlo navýšit běžné výdaje na tyto
programy, a to o 984 tis. Kč. V rámci dotačního programu Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve
městě Brně činí maximální výše dotace 250 tis. Kč a až 10 tis. Kč na projektovou dokumentaci.
Podmínkou pro udělení dotace je finanční spoluúčast žadatele nejméně 10 % z nákladů na projekt.
Celkem bylo podáno 28 žádostí, z toho je RMB po posouzení formálních náležitostí podaných žádostí
předloženo 21 řádně podaných žádostí. Součástí materiálu je rovněž návrh vzorové veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, podrobnější informace o projektech a žadatelích a
návrh rozpočtového opatření.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna

 1. schvaluje - poskytnutí neinvestičních dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně
ve městě Brně v roce 2021 v celkové výši 3 722 050 Kč, dle přehledu navržených
dotací uvedených v Tabulce Přehled podaných žádostí o dotaci na podporu
oživení zeleně ve vnitroblocích  ve městě Brně v roce 2021, která tvoří přílohu č....
tohoto zápisu;
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu;
- vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna
v rámci dotačního programu „Vnitroblok“, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu;
- uzavření veřejnoprávních smluv s žadateli o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Brna dle této vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Brna v rámci dotačního programu „Vnitroblok“
 

Stanoviska

Rada města Brna předkládaný materiál projednala na schůzi R8/137 dne 17.03.2021. Schváleno
jednomyslně 11 členy.

Finanční výbor projednal dne 14.4.2021.
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Důvodová zpráva 

Cílem dotačního programu opakovaně vyhlašovaném od roku 2018 je především rozvoj ploch 
veřejné zeleně ve vnitroblocích, které představují významnou součást systému sídelní zeleně. 
V důsledku zvelebení vnitrobloku se očekává i posílení rekreační a pobytové funkce ve 
vnitroblocích, komunitního života a vztahu obyvatel k městské zeleni a přírodě. Zeleň 
vnitrobloků přispívá ke zlepšení ovzduší, zadržování srážkové vody a zachování příznivého 
mikroklimatu a je i biotopem pro živočichy. 

V rámci dotační výzvy vyhlášené v roce 2020 mohli žadatelé elektronicky podávat své žádosti 
v termínu 15. 9. 2020 – 31. 10. 2020. Přičemž bylo podáno celkem 28 žádostí. Po kontrole 
formálních náležitostí žádosti, souladu projektu s vyhlášeným dotačním programem, 
Zásadami a Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy a 
všech povinných příloh žádostí specifikovaných v dotačním programu, je RMB předkládáno 
tímto materiálem 21 řádně podaných žádostí. Celková částka požadovaná na tyto neinvestiční 
dotace na podporu předložených projektů činí 4 473 589 Kč.  
U všech žadatelů byla prověřena kritéria 10 % spoluúčast na projektu, doložení odborné 
projektové dokumentace a zveřejnění účetní závěrky za roky 2017, 2018, 2019. Žadatelé, kteří 
nemají účetní závěrku doposud zveřejněnou v databázi rejstříkového soudu, prokazatelně 
doložili potvrzení o podání těchto dokumentů na rejstříkový soud. U podaných žádostí došlo 
ke krácení požadovaných částek z důvodu výše alokovaných finančních prostředků z rozpočtu 
města Brna. Toto snížení částek bylo provedeno v souladu s cílem dotačního programu, a to 
zvýšením podílu zeleně v rámci daného vnitrobloku, naopak nejčastějšími krácenými 
položkami v rozpočtech podaných žádostí byly položky týkající se mobiliáře. Výše navrhované 
podpory předložených žádostí činí 3 722 050 Kč. 
V rozpočtu města Brna jsou na dotační programy „Podpora akcí na oživení nábřeží brněnských 
řek“ a „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích“ vyčleněny celkem 3 000 tis. Kč (z toho 250 
tis. Kč na podporu oživení nábřeží brněnských řek a 2.750 tis. Kč na podporu oživení zeleně 
ve vnitroblocích). Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o tyto 2 dotační programy se vedení 
města Brna rozhodlo navýšit běžné výdaje na tyto programy, a to o 984 tis. Kč. Maximální výše 
dotace na jeden projekt činí 250 tis. Kč a až 10 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Podmínkou 
pro udělení dotace je finanční spoluúčast žadatele nejméně 10 % z nákladů na projekt. 
Společně s materiálem je rovněž předkládán návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Brna, tabulka „Přehled podaných žádostí o dotaci na podporu oživení zeleně 
ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2021“ a návrh rozpočtového opatření. 
 

Rada města Brna předkládaný materiál projednala na schůzi R8/137 dne 17.03.2021. 
Schváleno jednomyslně 11 členy. 
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Podrobnější informace o projektech a žadatelích v DP Vnitroblok! 

 

1. žádost OV 2021 02 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, IČO 07802846 

Název projektu: Upravíme si Lesnickou 

Anotace: Cílem je zvýšit reprezentativní vzhled prostorů kolem domu. Dům Lesnická 62 se 
nachází v přímé blízkosti zastávky MHD a takto je i součástí veřejného prostoru. Budou zde 

provedeny přípravné práce na staveništi, odstranění a ošetření dřevin. Dále bude následovat 
výsadba rostlin a trávníku.  

Projekt nebude podporovat tyto položky: dřevěné lavice kolem stromu. 

 

2. žádost OV 2021 03 

Žadatel: Společenství vlastníků Helfertova 7b, Brno, IČO 26299569 

Název projektu: Oživení zeleně a podpora komunitních funkcí vnitrobloku a předzahrádky 
Helfertova 7b 

Anotace: Cílem je zvýšení reprezentativního vzhledu předzahrádek na ulici Helfertova. 
V rámci projektu budou provedeny přípravné práce pozemku, odstranění a ošetření dřevin, 

založení trávníků a výsadba rostlin. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: dřevěný mobiliář (lavice, stůl), pergola na 

popínavé růže, betonová lavice, vyvýšené záhony. 

 

3. žádost OV 2021 04 

Žadatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, IČO 00159816 

Název projektu: Zelená nemocnice - ozelenění areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Anotace: V rámci projektu bude provedena kompletní úprava vnitrobloku jako je: hnojení, 
mulčování, odplevelení, rozprostření substrátu, výsadba rostlin, založení trávníku a položení 
betonových nášlapů.  

 

4. žádost OV 2021 05 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Slovákova 4, IČO 07332980 

Název projektu: Revitalizace vnitrobloku Slovákova 4 

Anotace: Základním předpokladem záměru je vyčištění vnitrobloku od nahromaděného 
materiálu, různého odpadu, náletových dřevin, který přestal plnit svoji funkci. Dojde naopak 

k výsadbě nové zeleně, předláždění dvorního traktu tak, aby bylo možné vsakování srážkové 
vody. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: houpací síť, zahradní sekačku.  

 

Strana 5 / 21



5. žádost OV 2021 06 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Merhautova 194,196,198 v Brně, IČO 06475043 

Název projektu: SVJ Merhautova 194, 196, 198, Brno 

Anotace: Cílem návrhu je zazelenit prostor předzahrádek bytových domů. Izolovat bydlení od 
hlučné komunikace, a to díky mase zeleně. V ploše u křižovatky je hlavním cílem vymezit 
soukromý prostor od veřejného, také pomocí výsadby zeleně. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: dovoz materiálu.  

 

6. žádost OV 2021 07 

Žadatel: Společenství vlastníků Hvozdecká 23 v Brně, IČO 02271206 

Název projektu: Oživení zelených ploch kolem bytového domu Hvozdecká 998/23, Brno 

Anotace: Cílem je revitalizovat prostor před domem čímž dojde ke snížení znečišťování 
okolních chodníků padajícím listím a vypadávající kůrou. V rámci realizace dojde k úpravě 
terénu předzahrádek, sadbě zeleně a obnově travnatých ploch. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: ocelové obrubníky.  

 

7. žádost OV 2021 08 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek pro dům Trýbova 8, Brno, IČO 26968525 

Název projektu: Úpravy vnitrobloku Trýbova 8 

Anotace: Cílem projektu je zkvalitnění a doplnění stávající zeleně ve vnitrobloku Trýbova. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: realizace závlahových systémů. 

 

8. žádost OV 2021 09 

Žadatel: Společenství vlastníků Dobrovského 7, Brno, IČO 03005151 

Název projektu: Komunitní zahrada ve vnitrobloku Dobrovského 7 

Anotace: V rámci projektu bude provedena kompletní příprava stanoviště, bude odstraněna 
betonová plocha a namísto toho bude zasazena zeleň (tráva, keře, trvalky, stromy). Do 
zahrady byl navržen barel na zachycování dešťové vody, které posléze bude sloužit k závlaze. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: zahradní mobiliář (lavičky a stůl). 

 

9. žádost OV 2021 10 

Žadatel: Společenství vlastníků Körnerova 11, IČO 03064841 

Název projektu: Vytvoření zeleně ve vnitrobloku domu Körnerova 11 

Anotace: Vznikne zde několik zelených ploch, od klasických záhonů, přes zelené stěny až po 
malý labyrint a několik stromků. Se sousedním domem (Körnerova 9) bude vytvořen jeden 

Strana 6 / 21



zelený dvůr. Nyní je celý vnitroblok jen jedna velká betonová plocha. Proto dojde k jejímu 
částečnému odstranění. Pukliny v betonové ploše budou dosázeny rostlinami a odstraněná 
část betonové plochy bude nahrazena trávníkem a další zelení.  

Projekt nebude podporovat tyto položky: zahradní mobiliář (lavičky a stůl). 

 

10. žádost OV 2021 11 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek pro dům Körnerova 9, Brno, IČO 01882830 

Název projektu: Ozelenění dvora domu Körnerova 9 

Anotace: Cílem projektu je postupně odstranit beton a nahradit jej zelení, tím se zamezí 
i odtékání dešťové vody do kanalizace. Pukliny v betonové ploše budou dosázeny rostlinami 
a odstraněná část betonové plochy bude nahrazena trávníkem a další zelení. Aby byla zelená 
plocha a možnosti využití větší, dvůr bude spojen se sousedním (Körnerova 11). 

Projekt nebude podporovat tyto položky: zahradní mobiliář (lavičky a stůl). 

 

11. žádost OV 2021 14 

Žadatel: Společenství vlastníků domu Zvěřinova 3 v Brně, IČO 03960242 

Název projektu: Oživení zahrady domu Zvěřinova 3 

Anotace: Hlavní myšlenkou je, odstranit zbytečné zpevněné plochy a nahradit je zelení. 
Budou zde provedeny přípravné práce na stanovišti, jako je ukotvení stávajících stromů, 
srovnání terénu, výsadba nové zeleně. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: zahradní pergola a lavice. 

 

12. žádost OV 2021 15 

Žadatel: Společenství vlastníků Körnerova 2, Brno, IČO 29299934 

Název projektu: Návrh revitalizace vnitrobloku Körnerova 2 

Anotace: Cílem projektu je revitalizovat zanedbaný vnitroblok a odstranit betonové plochy 
a namísto toho bude dána propustná betonová dlažba. Součástí projektu je i výsadba zeleně 
a umístěné barelu na zachycování srážkové vody.  

Projekt nebude podporovat tyto položky: pískoviště, zahradní mobiliář (stůl a židle), 
lavičky.  

 

13. žádost OV 2021 16 

Žadatel: Brněnská diecéze Církve československé husitské, IČO 62160974 

Název projektu: Revitalizace vnitrobloku Joštova 

Anotace: Revitalizace vnitrobloku Joštova 141/7 – záměr revitalizace představuje polovinu 
zeleně v celém vnitrobloku mezi ulicemi Joštova, Česká, Opletalova a Solniční. Cílem projektu 
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je odstranění nepořádku a betonové plochy. Následně dojde k úpravě terénu a výsadbě nové 
zeleně.  

Projekt nebude podporovat tyto položky: lavičky. 

 

14. žádost OV 2021 17 

Žadatel: Společenství vlastníků Merhautova 89, Brno, IČO 04377915 

Název projektu: Vnitroblok Merhautova 89 

Anotace: Hlavním cílem navrhovaného řešení je vytvoření prostoru pro pěstování vlastní 
zeleniny i pro sběr ovoce. V rámci projektu budou provedeny terénní úpravy, ošetření stávající 
zeleně, která bude doplněna o novou. Dále dojde k nahrazení stávající betonové plochy za 
propustný štěrk.  

Projekt nebude podporovat tyto položky: nářadí, betonové konstrukce, lavička, oprava 
oplocení.  

 

15. žádost OV 2021 18 

Žadatel: Společenství vlastníků Dobrovského 13, Brno, IČO 02190281 

Název projektu: Život za domem 

Anotace: V rámci projektu bude vytvořen smíšený, keřo-trvalkový záhon, který začleňuje 
stávající růže do kompozice s okrasnými travami a kvetoucími druhy trvalek. Podél opěrné 
zídky v druhé části zahrady je vytvořen menší jedlý živý plot z arónií, rybízů a kamčatských 
borůvek. Malé posezení u zídky je doplněno pro zútulnění dvěma kvetoucími keři a přesazenou 
levandulí. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: houpací lavička, stůl se židlemi, garáž pro 
jízdní kola.  

 

16. žádost OV 2021 19 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Řípská č.p. 1535, Brno, IČO 07765274 

Název projektu: Řípská 1535 - zeleň 

Anotace: Jedná se o zvelebení okolí bytového domu formou výsadby vhodné zeleně a 
případně instalací venkovního mobiliáře. Hlavním cílem navrhovaného řešení je využit rostliny 
a keře k vytvoření přirozeného plotu, který tak bude oddělovat dům od hlavní silnice. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: upevnění sloupků, kovový sloupek. 

 

17. žádost OV 2021 21 

Žadatel: Společenství vlastníků domu Dobrovského 11, IČO 02214113 

Název projektu: Kouzelná zahrada 
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Anotace: Cílem projektu je upravit prostor na společném dvoře. Místo nevyužitého klepače 
na koberce, bude vybudován koutek pro posezení. Pomocí barelu na srážkovou vodu bude 
zamezeno odtékání dešťové vody do kanalizace. Zároveň bude probíhat i výsadba trvalek a 
jiných dřevin. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: pergola, zastínění pergoly, zahradní mobiliář 
(stůl a židle). 

 

18. žádost OV 2021 22 

Žadatel: Společenství vlastníků Botanická 17, Brno, IČO 26269155 

Název projektu: Rekonstrukce dvora Botanická 17 

Anotace: Projekt je zaměřen na revitalizaci původně betonového dvora. Vytvořením dvou 
záhonů a promyšleným spádováním dlažby je zde vytvořeno místo pro bujnou vegetaci a místo 
pro vsakování vody. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: doprava a montáž laviček, zahradní mobiliář 
(stůl a židle). 

 

19.žádost OV 2021 23 

Žadatel: Bytové družstvo Merhautova 1029/164, Brno, IČO 07097735 

Název projektu: Vnitroblok - Merhautova 

Anotace: Tento projekt má za úkol úpravu a zvelebení vnitrobloku. Ten projde terénními 
úpravami a sadbou nové zeleně.  

Projekt nebude podporovat tyto položky: pergola, zahradní domek, zřízení podkladu pro 
zpevněné plochy. 

 

20. žádost OV 2021 24 

Žadatel: Společenství vlastníků pro dům Nerudova č.p. 320/6, Brno, IČO 03624480 

Název projektu: Společná zahrada Nerudova 6 

Anotace: Tento projekt má za úkol úpravu a zvelebení vnitrobloku. Ten projde terénními 
úpravami a sadbou nové zeleně. 

Projekt nebude podporovat tyto položky: zahradní lavice, houpačka, ocelové schody 

 

21. žádost OV 2021 27 

Žadatel: Společenství vlastníků Veletržní 2, IČO 05173299 

Název projektu: Květináče místo nechtěných nocležníků na Mendlově náměstí 

Anotace: Cílem tohoto projektu je zvelebit prostory okolo domu Veletržní 2, které jsou 
napojeny na zeleň a nově zrekultivovaný park na Mendlově náměstí. Ve výklencích budou 
instalovány nadzemní květináče s květinami. 
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NESPLNĚNY: 

U žádostí uvedených v tabulce Přehled podaných žádostí o dotaci na podporu oživení 
zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2021, pod čísly 23, 24, 25, 27 a 28 nebyly 
splněny formální náležitosti dle DP.  

V případě žádosti evidované v tabulce pod číslem 26. Podal žadatel dvě žádosti (žádost 
č. 3 a žádost č. 26) o dotaci. S ohledem na výši alokovaných finančních prostředků 
z rozpočtu města Brna byl po dohodě s žadatelem vyhodnocen jako prioritní projekt, 
který bude navržen na podporu projekt číslo 3. 
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v tis. Kč

ORJ § pol. ÚZ ORG Věcná náplň Upr. rozpočet Úprava Rozpočet 
k 08.03.2021 rozpočtu + - po  změně

1700 1211 Daň z přidané hodnoty 5 131 284 974 5 132 258

ORJ § pol. ÚZ ORG Věcná náplň Upr. rozpočet Úprava Rozpočet
k 08.03.2021 rozpočtu + - po  změně

4200 3745 5225 7420 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 2 750 403 3 153

4200 3745 5213 7420
Neinvestiční transfery  nefinančním podnikatelským subjektům - 
právnickým osobám 0 162 162

4200 3745 5223 7420 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 149 149

4200 3745 5339 7420 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 260 260

Rozpočtové opatření 

Běžné výdaje - zvýšení

Příjmy - zvýšení
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SMLOUVA 

O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA  
(dále jen „smlouva“) 

 
 

I. Smluvní strany 

Poskytovatel: Statutární město Brno 
 Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
 IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 
 Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou 

 Podpisem smlouvy pověřen Ing. Martin Vaněček,  
 vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
 Číslo účtu: 111211222/0800 

 (dále ve smlouvě jen „poskytovatel“) 
 

Příjemce:   
(dále ve smlouvě 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 dotace z rozpočtu  
města Brna. 

 
 

II. Předmět a účel smlouvy, základní ustanovení 
 

1. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při poskytnutí 
neinvestiční finanční podpory formou dotace, z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“)  příjemci, 
za účelem podpory oživení zeleně ve vnitroblobích – k úhradě nákladů spojených s realizací 
projektu „……….“.  

 
2. Dotace z rozpočtu  města Brna se příjemci poskytuje v souladu s podanou žádostí č. ………., včetně 

příloh, a to konkrétně na ………. . Jednotlivé položky rozpočtu jsou blíže specifikované v žádosti o 
dotaci č. ………. a jsou pro příjemce závazné. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v platných „Zásadách pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ (dále také „Zásady“), v platných „Pravidlech pro 

poskytování dotací z rozpočtu  města Brna pro vyhlášené programy, část A – Společná ustanovení“ 
(dále také „Pravidla) a rovněž v platných  „Zvláštních ustanoveních pravidel B/12 - pro poskytování 
dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně“ (dále také „Zvláštní pravidla“). 

 
4. Poskytnutí dotace je v souladu se  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

 

6. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn snížit dosud nevyplacenou dotaci pro případ, 
že Zastupitelstvo města Brna rozhodne o krácení rozpočtu města Brna v roce poskytování dotace. 
 

 
III. Výše a způsob úhrady dotace: 
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1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši ………. Kč (slovy: ………. ) na 

realizaci projektu příjemce uvedeného v čl. II odst. 1 této smlouvy. 
 

2. Dotace bude poskytnuta na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy v jedné splátce ve výši 
………. Kč (slovy: ………. ) nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. 

 

3. Příjemce je povinen předložit poskytovateli na vyžádání přehled veškerých celkových výdajů 
projektu, a to i v případě, že nebyly hrazeny z dotace nebo byly hrazeny z dotace jen částečně (tj. 
výdaje byly hrazeny z vlastních nebo jiných zdrojů příjemce). 
 
 

IV. Podmínky použití dotace 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých nákladů příjemce spojených s realizací projektu v 

období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 
vynaložených prostředků. 

 
2. Dotaci lze použít pouze na způsobilé (uznatelné) výdaje, které splňují všechny níže uvedené 

podmínky: 
a) vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období čerpání dotace, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021; 

b) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami Zásad, Pravidel a Zvláštních pravidel; 

c) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů; 
d) nejedná se o nezpůsobilé výdaje uvedené v odstavci následujícím tohoto článku smlouvy. 

 
3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje projektu. Nezpůsobilými výdaji projektu se 

rozumí: 
a) úhrada výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary; 
b) daňové poradenství a zpracování účetnictví; 
c) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; 
d) kapesné, stravné a úhrada cestovních náhrad (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů); 
e) dotace jiným fyzickým a právnickým osobám; 
f) platby daní a poplatků; 
g) úhrada mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění příjemců dotace a jejich zaměstnanců; 
h) úhrada pokut, penále a jiných finančních postihů; 
i) úhrada půjček a úroků; 
j) investice do dopravních prostředků; 
k) financování leasingu. 

4. Pokud je Příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) a vznikne mu v souvislosti s předmětem 
poskytnuté dotace nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede veškeré uznatelné výdaje bez DPH. DPH 
není pro Příjemce uznatelným výdajem. V případě, že by DPH byla zahrnuta do způsobilých výdajů, 
je Příjemce povinen odpovídající část dotace vrátit Poskytovateli nejpozději do 30 dní ode dne 
vzniku této skutečnosti. 
 

 
V. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje, že: 

a) nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu; 

b) bude realizovat projekt na vlastní účet a vlastní odpovědnost, nepřevede poskytnutou dotaci 
na jiný právní subjekt; 
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c) naplní účelové určení projektu. 
 
2. Příjemce se dále zavazuje: 

a) realizovat projekt za podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy, platnými 
Zásadami, Pravidly a Zvláštními pravidly; 

b) použít dotaci k účelu dle této smlouvy a v souladu s podmínkami této smlouvy; 
c) splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

d) vést a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace; 
e) kalkulovat všechny náklady bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce má nárok 

na její odpočet; 
f) umožnit poskytovateli pořizovat fotodokumentaci průběhu realizace projektu i po ní za účelem 

její presentace; 

g) o projektu na něž byla dotace poskytnuta vytvořit krátký informativní článek doplněný 
fotodokumentací a tento za účelem propagace zaslat na e-mail bartonkova.simona@brno.cz. 

Obsahem článku bude místo realizace, účel projektu a co bylo na základě dotace realizováno.  
 

3. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2022 předložit poskytovateli celkové vyúčtování 
(vypořádání) poskytnuté dotace (tj. vyúčtování je nejpozději 31. 1. 2022 doručeno poskytovateli 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky nebo osobně). 
Nejpozději v tomto termínu je příjemce rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou 
nepoužitou část prostředků dotace. 
 

4. Celkové vyúčtování poskytnuté dotace se podává elektronicky na stránkách www.brno.grantys.cz 

a obsahuje: 

a) vyplněný formulář pro finanční vypořádání dotace dostupný na www.brno.grantys.cz v sekci 

„zprávy“; 
b) kopie faktur, účtenek, paragonů ve formátu PDF, řádně označené „Hrazeno z dotace SMB 

ve výši…na základě smlouvy č. …“ ; 
c) kopie výpisů z bankovního účtu (v případě bezhotovostních plateb); 
d) kopie výdajových pokladních dokladů (u faktur také kopie příjmových pokladních dokladů) v 

případě plateb v hotovosti. 

 

5. Odbor životního prostředí MMB v případě prodlení příjemce s předložením celkového vyúčtování 
poskytnuté dotace dodatečně stanoví písemným oznámením náhradní termín pro předložení tohoto 
vyúčtování. Náhradní termín nesmí být pozdější než 30 kalendářních dnů od původního termínu. 
Oznámení o stanovení náhradního termínu může být odesláno současně s výzvou k vrácení 
dotace. 

 

6. Příjemce je povinen v případě obdržení výzvy k vrácení dotace či její části z důvodu nepředložení 
vyúčtování čerpání dotace nebo v případě nedodržení limitu uvedeného v čl. V. odst. 3. smlouvy 
nebo v případě, že účel dotace nebyl zcela či částečně realizován nebo při nedodržení účelu 
poskytnutí dotace nebo při neoprávněném použití dotace či její části, tuto dotaci či její část vrátit 
poskytovateli do 14 dnů ode dne doručení výzvy na účet poskytovatele, a to následovně: 

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

b) od 1.1. do 28.2. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111 350 

222/0800, pod variabilním symbolem 64022229, 
c) po 1.3. 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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7. Příjemce se zavazuje písemně oznámit jakoukoliv změnu v údajích uvedených v předložené žádosti 
o dotaci a čestném prohlášení, zejména svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu 
statutárního zástupce, apod. či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje, a to 

nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny. Je povinen rovněž písemně oznámit změnu projektu 
samotného (termín, rozsah) a dále informaci o tom, že bude vracet část nebo celou dotaci zpět 
poskytovateli. 

 

8. Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních 
prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, nařízení komice (EU) č. 
1407/2013 a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje 
znaky nepovolené veřejné podpory, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci včetně úroků 
neprodleně vrátit poskytovateli. 

 
9. Příjemce se zavazuje v případě ukončení své 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. 

 
10. Příjemce je povinen písemně sdělit poskytovateli, že účel, na který byla dotace poskytnuta, nebude 

realizován, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti. Nejpozději k tomuto termínu 
je příjemce povinen nepoužité (nevyčerpané) finanční prostředky vrátit poskytovateli. 

 
11. Dotace či její část se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele. 
 
12. Poskytovatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
13. Příjemce bere na vědomí povinnost poskytovatele zveřejnit údaje o příjemci, dotační titul a výši 

poskytnuté dotace. 
 

14. Poskytovatel jako správce osobních údajů plní prostřednictvím tohoto ustanovení informační 
povinnost vůči subjektu údajů ve smyslu čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen 

„GDPR“) a informuje subjekt údajů, že na webových stránkách (https://www.brno.cz/GDPR v sekci 
Ochrana osobních údajů) jsou uveřejněny informace o právech subjektů údajů dle GDPR. 
 

 
VI. Další povinnosti příjemce 

 
1. Příjemce je povinen uvádět na všech tištěných materiálech a akcích, hrazených  z  poskytnuté 

dotace, že se projekt uskutečnil za finanční podpory statutárního  města Brna a povinnost 

poskytnout poskytovateli vzory takto vydaných materiálů. V případě použití loga města Brna má 
příjemce povinnost použít logo v  souladu s „Manuálem jednotného vizuálního stylu statutárního 
města Brna“ (dále jen „Manuál“) dostupném na www.brno.cz/logo. Může též zaslat žádost o udělení 
souhlasu e-mailem spolu s výtvarným návrhem a umístěným logem Brna v souladu s Manuálem na 
logo@brno.cz. V případě užití znaku města Brna podá příjemce písemnou žádost spolu s výtvarným 
návrhem na Odbor vnitřních věcí. 

 
2. Příjemce se zavazuje dokončit realizaci projektu v termínu nejpozději do 31. 12. 2021. Pokud 

příjemce nerealizuje projekt v daném termínu, je povinen vyžádat si u poskytovatele písemný 
souhlas se změnou nebo prodloužením termínu realizace projektu. 
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3. Příjemce se zavazuje v případě změny projektu oproti údajům uvedeným v žádosti o dotaci včetně 
jejích příloh vyžádat si u poskytovatele písemný souhlas s takovou změnou (termín akce, místo 
konání, apod.). Změna může být méně závažná či závažná, míru závažnosti změny projektu je 
oprávněn posoudit a určit OŽP MMB.  

 

4. Méně závažná změna projektu je taková, která nemá zásadní dopad na účel poskytnuté dotace. 
Souhlas s méně závažnou změnou uděluje OŽP MMB. 

 

5. V případě závažné změny projektu dle tohoto článku musí být s poskytovatelem uzavřen písemný 
dodatek této smlouvy, který schvaluje Zastupitelstvo města Brna. 

 
 

VII. Kontrola 
 

1. Příjemce je povinen kdykoliv umožnit příslušnému orgánu poskytovatele v souladu se zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s veřejnými 
prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je vymezen touto smlouvou a poskytnout 
potřebnou součinnost, zejména předložit při kontrole všechny požadované doklady. Příjemce je 
povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla v rámci této kontroly uložena, a je povinen o 
splnění nápravných opatření písemně informovat poskytovatele. 
 

 
VIII. Sankční ustanovení 

 
1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s právními předpisy poruší rozpočtovou 

kázeň, tj. neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a uloží příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídající výši neoprávněně 
použitých nebo zadržených finančních prostředků. 
 

2. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě max. 
30 kalendářních dnů, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil méně 
závažnou povinnost dle čl. V smlouvy, jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě nebo 
nepředložil vyúčtování v termínu stanoveném smlouvou. V rozsahu, v jakém příjemce provede 
opatření k nápravě platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 
 

3. Za porušení méně závažné povinnosti vyplývající z této smlouvy v souladu s ustanovením zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude 
příjemci uložen odvod ve výši 1 % z poskytnuté dotace za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

 
4. 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. Při nedodržení uvedené 
podmínky se dotace vrací v plném rozsahu na účet poskytovatele. 

 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
 

1. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových 
stránkách poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup kromě informací, které jsou podle 
zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění. 
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2. Příjemce výslovně souhlasí s tím, že místo realizace a stručný popisu projektu mohou být 
zveřejněny na stránkách Oddělení motivačních programů. 

 
3. V případě přidělené dotace vyšší než 50.000,- Kč zveřejní statutární město Brno smlouvu v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

 
4. Změnit či doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze na základě vzájemné dohody formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 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). V případě, že smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
6. Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran, v níž musí být uvedeny 

důvody, které vedly k ukončení smlouvy, včetně vzájemného vypořádání práv a závazků. 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. 

 
7. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Poskytovatel 

obdrží dvě vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení. 
 

 
Doložka: 

Poskytnutí dotace a tato smlouva byly schváleny na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/… 
konaném dne ………. . 
 
 
 

V Brně dne …… V Brně dne …… 

 
Za poskytovatele: 

Za příjemce: 

 
 
 

………………………………… 
Ing. Martin Vaněček 

 
 
 

………………………………….. 
 

vedoucí Odboru životního prostředí MMB 
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Číslo žádosti Žadatel Právní forma 
žadatele

Název projektu a místo 
realizace

Požadavek na 
projekt včetně 
dokumentace v 

Kč

Návrh OŽP na 
projekt včetně 
dokumentace v 

Kč

Návrh RMB v 
Kč

Schváleno 
ZMB v Kč Účel případně omezení účelu

259 260 219 330 219 330

Materiál: rostlinný a 
nerostlinný materiál-záhony, 
stromy, Služby: založení 
vegetačních prvků, výsadba 
okrasné záhony, doprava 
materiálu a odvoz odpadu, 
výsadba stromy

182 564 152 127 152 127

Materiál: dlažba, zahradnický 
betonový obrubník, štěrk, síť 
do svahu, kameny, prosívka, 
písek, kůra do záhonu, kotvící 
kůl, travní osivo, keře, trvalky, 
Služby: chemická likvidace 
plevele, odstranění a ošetření 
zeleně, plošná úprava terénu, 
výsadba dřevin, výsadba 
cibulovin a trvalek, 

dokončovací práce, 
Dlouhodobý hmotný majetek 
do 40 000 Kč: barel na 

dešťovou vodu

260 036 252 056 252 056

Materiál: keře, trvalky, materiál 
pro výsadbu, trávník osivo, 
Služby: kácení dřevin, terénní 
úpravy, výsadba keřů, cibulovin 
a trvalek, založení trávníku 

129 940 115 478 115 478

Materiál: rostliny, kůra, nátěr 
palisády, Služby: zahradnické 
práce, nátěr palisád, úklid, 
doprava veškerého materiálu, 
komplementační činnost

259 921 259 921 259 921

Materiál: rostliny, přírodní 
drcené kamenivo, mulčovací 
kůra, netkané textilie, ornice, 
štěrk, osivo, betonové 
nášlapy, Služby: aplikace 

půdního koncentrátu, příprava 
stanoviště, dopravné, hnojení, 
mulčování, odplevelení, 
založení trávníku, výsadba, 
rozvrstvení drenážní vrstvy a 
substrátu

201 973 194 161 194 161

Materiál: zahradnický 
materiál, rostliny, vyvýšený 
záhon, pálené cihly, 
podkladový materiál, 
podkladový materiál, dlažba, 
obrubníky, kačírek, geotextílie, 
Služby: výsadba, odvoz 
odpadu, předláždění dvorního 
traktu, oprava opěrných zdí, 
příprava stanoviště, položení 
dlažby obrubníků, dopravné, 
položení betonových nášlapů

Zelená nemocnice - 
ozelenění areálu Fakultní 
nemocnice u sv. Anny v 

Brně, Pekařská 664/53, 
Staré Brno, 602 00 Brno

Revitalizace vnitrobloku 

Slovákova 4, Slovákova 
353/4, Veveří, 602 00 Brno

SVJ Merhautova 194, 196, 

198, Brno, Merhautova 

1051/194, Černá Pole 
(Brno-sever), 613 00 Brno

Oživení zelených ploch 
kolem bytového domu 

Hvozdecká 998/23, Brno, 
Hvozdecká 998/23, 

Žebětín, 641 00 Brno

Úpravy vnitrobloku 
Trýbova 8, Brno, Trýbova 

č.p. 961/8, okres Brno-
město, PSČ 602 00

Komunitní zahrada ve 
vnitrobloku Dobrovského 
7, Dobrovského 1238/7, 

Královo Pole, 612 00 Brno

příspěvková 
organizace

společenství 
vlastníků 
jednotek

společenství 
vlastníků 
jednotek

společenství 
vlastníků 
jednotek

společenství 
vlastníků 
jednotek

společenství 
vlastníků 
jednotek

Fakultní 
nemocnice u 

sv. Anny v 

Brně, IČO 
00159816

Společenství 
vlastníků 
jednotek 

Slovákova 4, 
IČO 07332980

Společenství 
vlastníků 
jednotek 

Merhautova 

194,196,198 v 

Brně, IČO 
06475043

Společenství 
vlastníků 

Hvozdecká 23 v 
Brně, IČO 
02271206

Společenství 
vlastníků 

jednotek pro 

dům Trýbova 8, 
Brno, IČO 
26968525

Společenství 
vlastníků 

Dobrovského 7, 
Brno, IČO 
03005151

8. OV2021-009

2. OV2021-003

3. OV2021-004

4. OV2021-005

5. OV2021-006

6. OV2021-007

7. OV2021-008

Oživení zeleně a podpora 
komunitních funkcí 

vnitrobloku a 

předzahrádky Helfertova 
7b, Helfertova 508/7B, 

Černá Pole (Brno-sever), 
613 00 Brno

společenství 
vlastníků 
jednotek

Společenství 
vlastníků 

Helfertova 7b, 

Brno, IČO 
26299569

259 700 191 260 191 260

Materiál: stromy, keře, osivo, 
traviny, cibuloviny trvalky, 

pražce na schodiště, akátová 
kulatina, Služby: přípravné 
práce, odstranění a ošetření 
dřevin, technické a stavební 
práce, založení trávníků, 
výsadba rostlin, dokončovací 
práce, doprava a přesun hmot

Společenství 
vlastníků 
jednotek 

Lesnická 62 
v Brně, IČO 
07802846

1. OV2021-002

společenství 
vlastníků 
jednotek

Upravíme si Lesnickou, 
Lesnická 824/62, Černá 

Pole (Brno-sever), 613 00 

Brno

259 300 226 600 226 600

Materiál: stromy, keře, dřeviny, 
osivo, trvalky, mulčovací kůra, 
štěrk
Služby: přípravné práce na 
stanovišti, odstranění a 
ošetření dřevin, založení 
trávníků, výsadba rostlin, 
dokončovací práce a přesun 
hmot, náklady za dopravu

Tabulka Přehled podaných žádostí o dotaci na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2021

Strana 18 / 21



209 719 134 569 134 569

Materiál: strom, keře, květiny, 
mulčovací kůra, substrát, 
chodníček z nášlapů, kamenná 
dlažba, betonové dlaždice, 
Služby: příprava území, 
položení  nášlapů, položení 
kamenné dlažby s prorostlými 
spáry, výsadba stromů, 
regenerace trávníku, výsadba 
květin a keřů, Dlouhodobý 
hmotný majetek do 40 000 
Kč: vyvýšený záhon 

232 300 148 600 148 600

Materiál: trvalky, cibuloviny, 

stromy, keře, přírodní kameny, 
materiál k vyvazování, mulč, 
mykorhiza, nářadí, Služby: 
doprava, úprava terénu, sadba 
zeleně, doprava materiálu

257 234 214 934 214 934

Materiál: trvalky, cibuloviny, 

stromy, keře, přírodní kameny, 
kamenivo, podsypy, Služby: 
kosení, kácení, ořez, terénní 
úpravy, výsadba a ošetření 
zeleně, Dlouhodobý hmotný 
majetek do 40 000 Kč: 
vyvýšené záhony, nadzemní 
nádrž na dešťovou vodu, 
čerpadlo, hadice, kamenná 
dlažba

260 000 201 045 201 045

Materiál: stromy, keře, traviny, 
cibuloviny, trávník, mulč, 
štěrkodrť, hnojivo, obrubníky, 
dlažba, Služby: demoliční a 
zemní práce, výsadba, 
ukotvení stromů, mulčování, 
pokládka, doprava, 
Dlouhodobý hmotný majetek 
do 40 000 Kč: barely na 

dešťovou vodu

221 986 200 387 200 387

Materiál: kompost, voštinová 
rohož, betonová dlažba, 
přírodní štípaný, keře, kámen, 
fólie profinovaná, dřevěný kůl, 
mulčovací kůra, trvalky, cibule, 
substrát, osivo, trávníkové 
hnojivo, Služby: odstranění 
krytů, rozebrání dlažeb, 
nakládka suti, doprava, 
poplatek za uložení sutě, 
úprava pozemku, obdělání 
půdy, výsadba stromů, založení 
záhonů a trávníku, přípravné a 
dokončovací práce na 
stanovišti, Dlouhodobý 
hmotný majetek do 40 000 
Kč: vyvýšený záhon, venkovní 
květináč, kompostér, dětský 
domeček, nádrž na dešťovou 
vodu, sběrač dešťové vody, 
mříž na popínavé rostliny

248 000 224 405 224 405

Materiál: voštinová rohož, 
nopová fólie, geotextilie, 
trvalky, keře, stromy, substrát, 
opora rostlin, hnojivo, WPC 

prkna, lišty, nosníky, klipy, 
kačírek, betonové dlaždice, 
obrubník, Služby: vybourání a 
odstranění betonu, odstranění 
pařezu, oprava chodníku, 
usazení obrubníků, příprava 
povrchu, příprava záhonů

236 880 212 075 212 075

Materiál: betonové dlaždice, 
WPC prkna, nosníky, klipy, 
geotextilie, kačírek, 
zahradnický substrát, kompost, 
trvalky, keře, strom, hnojivo, 
Služby: odstranění a odvoz 
betonu, skládkovné, odstranění 
stromu a skládka, terénní 
úpravy, příprava dopadové 
plochy a půdy, tvorba záhonů, 
Dlouhodobý hmotný majetek 
do 40 000 Kč: vyvýšený 
záhon, sud na dešťovou vodu

Oživení zahrady domu 
Zvěřinova 3, Zvěřinova 

160/3, Černovice, 618 00 
Brno

Návrh revitalizace 
vnitrobloku Körnerova 2, 

Körnerova 219/2, 
Zábrdovice (Brno-střed), 

602 00 Brno

Revitalizace vnitrobloku 

Joštova, Joštova 141/7, 
Brno-město, 602 00 Brno

Vnitroblok Merhautova 89, 

Merhautova 965/89, Černá 
Pole (Brno-sever), 613 00 

Brno

Život za domem, 
Dobrovského 1279/13, 

Královo Pole, 612 00 Brno

Vytvoření zeleně ve 
vnitrobloku domu 

Körnerova 11, Körnerova 
461/11, Zábrdovice (Brno-

střed), 602 00 Brno

Ozelenění dvora domu 
Körnerova 9, Körnerova 
458/9, Zábrdovice (Brno-

střed), 602 00 Brno

společenství 
vlastníků 
jednotek

Společenství 
vlastníků 

jednotek pro 

dům Körnerova 
9, Brno, IČO 

01882830

Společenství 
vlastníků domu 
Zvěřinova 3 v 

Brně, IČO 
03960242

Společenství 
vlastníků 

Körnerova 2, 
Brno, IČO 
29299934

Brněnská 
diecéze Církve 

československé 
husitské, IČO 

62160974

Společenství 
vlastníků 

Merhautova 89, 

Brno, IČO 
04377915

společenství 
vlastníků 
jednotek

společenství 
vlastníků 
jednotek

společenství 
vlastníků 
jednotek

společenství 
vlastníků 
jednotek

Evidované 
církevní 

právnické osoby

společenství 
vlastníků 
jednotek

Společenství 
vlastníků 

Dobrovského 
13, Brno, IČO 

02190281

Společenství 
vlastníků 

Körnerova 11, 
IČO 03064841

14. OV2021-017

15. OV2021-018

9. OV2021-010

10. OV2021-011

11. OV2021-014

12. OV2021-015

13. OV2021-016
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117 000 0 0
Žádost nesplnila formální 

náležitosti

197 562 0 0
Žádost nesplnila formální 

náležitosti

248 050 0 0
Žádost nesplnila formální 

náležitosti

248 050 0 0
Žádost nesplnila formální 

náležitosti

37 000 37 000 37 000

Materiál: zemina, rostliny, 

hnojivo, Služby: oborné 
poradenství před výsadbou, 
Dlouhodobý hmotný majetek 
do 40 000 Kč: květináče 6 ks

249 708 0 0
Žádost nesplnila formální 

náležitosti

249 770 161 462 161 462

Materiál: trvalky, keře, 
cibuloviny, osivo, hnojivo, 

substrát, Služby: rekonstrukce 

travnaté plochy, založení 
záhonu, likvidace nežádoucí 
vegetace a nežádoucího 
materiálu, ořez stávajících 
dřevin a stromů, vyjmutí a 
založení znovu využitelných 
rostlin, výkopy pod pochozí 
plochy, Dlouhodobý hmotný 
majetek do 40 000 Kč: 
kompostér, vyvýšené záhony

248 184 234 094 234 094

Materiál: substrát, písek, drť, 
betonové nášlapy, osivo na 
trávník, keře, cibuloviny, 
trvalky, stromy, neviditelný 
obrubník, Služby: vybourání 
stávajících bet. obrubníků, 
založení nových neviditelných 
obrubníků, osazení betonových 
nášlapů, zahradnické práce, 
vytvoření pískových ploch, 
nanošení substrátu, 
Dlouhodobý hmotný majetek 
do 40 000 Kč: vyvýšený 
záhon, kompostér

201 268 121 168 121 168

Materiál: okrasné a ovocné 
keře, trvalky, trávníkové osivo, 
Služby: obnova záhonů, 
zpevnění terénu, přesun hmot, 
založení záhonů na trávním 
drnu, Dlouhodobý hmotný 
majetek do 40 000 Kč: 
kompostér, nádrž na dešťovou 
vodu

102 489 77 912 77 912

Materiál: dřeviny, trvalky, 
cibuloviny, hnojivo, substrát, 
mulč, Služby: zahradnické 
práce, úprava terénu, sadba 
zeleně, dokončovací práce

156 066 143 466 143 466

Materiál: lano, trvalky, keře, 
hnojivo, Služby: chemické 
odplevelení, likvidace 
stávajícího porostu, vyhrabání 
zbylého trávníku, návoz půdy s 
kompostem, zhotovení 
oddělující drážky záhonu, 
položení štěrkové mulče, 
obdělání půdy, plošná úprava 
terénu, výsadba dřevin, 
mulčování kůrou, založení 
trávníku, doprava

Úpravy vnitrobloku 
Trýbova - okrasná louka, 
výsadba stromů, Brno, 
Trýbova č.pop. 961/8, 

okres Brno-město, PSČ 
602 00

Úpravy vnitrobloku 
Trýbova - okrasná louka, 
výsadba stromů, Brno, 
Trýbova č.pop. 961/8, 

okres Brno-město, PSČ 
602 00

Oživení zeleně ve 
vnitrobloku BD Srbská 7, 
Srbská 7, Královo Pole , 

612 00 Brno

Zelená nemocnice - 
ozelenění areálu Fakultní 
nemocnice u sv. Anny v 

Brně II, Brno, Pisárky 602 
00

Kouzelná zahrada, 
Dobrovského 305/11, 

Královo Pole, 612 00 Brno

Rekonstrukce dvora 

Botanická 17, Botanická 
603/17, Veveří, 602 00 

Brno

Vnitroblok - Merhautova, 

Merhautova 1029/164, 

Černá Pole (Brno-sever), 
614 00

Společná zahrada 
Nerudova 6, Nerudova 

320/6, Veveří, 602 00 Brno

Květináče místo 
nechtěných nocležníků na 

Mendlově náměstí, 
Veletržní 693/2, Staré 

Brno, 603 00 Brno

Revitalizace vnitrobloku a 

doplnění zeleně SVJ 
Údolní 407/50, Údolní 
407/50, Veveří, 602 00 

Brno

Řípská 1535 - zeleň, 
Řípská 1535/23, Slatina, 

627 00 Brno

společenství 
vlastníků 
jednotek

společenství 
vlastníků 
jednotek

společenství 
vlastníků 
jednotek

Fyzická osoba 
(nepodnikající)

Fyzická osoba 
(nepodnikající)

Příspěvková 
organizace

společenství 
vlastníků 
jednotek

Společenství 
vlastníků 

jednotek pro 

dům Trýbova 8, 
Brno, IČO 
26968525

Petr Kalousek, 

Olga Fürlová, 

společenství 
vlastníků 
jednotek

společenství 
vlastníků 
jednotek

bytové družstvo

společenství 
vlastníků 
jednotek

Fakultní 
nemocnice u 

sv. Anny v 

Brně, IČO 
00159816

Společenství 
vlastníků 

jednotek domu 

Řípská č.p. 
1535, Brno, IČO 

07765274

Společenství 
vlastníků domu 
Dobrovského 

11, IČO 
02214113

Společenství 
vlastníků 

Botanická 17, 
Brno, IČO 
26269155

Bytové 
družstvo 

Merhautova 

1029/164, Brno, 

IČO 07097735

Společenství 
vlastníků pro 

dům Nerudova 
č.p. 320/6, 
Brno, IČO 
03624480

Společenství 
vlastníků 

Veletržní 2, IČO 
05173299

Společenství 
vlastníků 

Údolní 407/50, 
Brno, IČO 
08326738

26. OV2021-025

20. OV2021-024

21. OV2021-027

22. OV2021-001

23. OV2021-012

24. OV2021-013

25. OV2021-020

16. OV2021-019

17. OV2021-021

18. OV2021-022

19. OV2021-023
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80 000 0 0
Žádost nesplnila formální 

náležitosti

150 800 0 0
Žádost nesplnila formální 

náležitosti

Oživení zeleně ve dvoře 
(vnitrobloku) Anenská 2, 
Anenská 3/2, Staré Brno, 

602 00 Brno

Revitalizace vnitrobloku 

Svatoplukova, Brno, 

Židenice 615 00

společenství 
vlastníků 
jednotek

Fyzická osoba 
podnikající dle 
živnostenského 

zákona 
nezapsaná v 
obchodním 

rejstříku

Anenská 2, 
Brno - 

společenství 
vlastníků, IČO 

04115341

Tereza 

Tesařová, IČO 
06764894

27. OV2021-026

28. OV2021-028
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