
Sestava vytvořena 8.4.2021 v 12:20 1/2 Vygenerováno programem eMMB

Rada města Brna

Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktvit oživení ploch
veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2021-"Nábřežít", návrh

vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Brna, návrh rozpočtového opatření  

Anotace
Prostřednictvím materiálů je předkládán návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 260
000 Kč-Tabulka přehled podaných žádostí o dotaci na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek 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 akcí na oživení nábřeží brněnských
řek činí maximální výše dotace 50 000 Kč. Celkem bylo podáno 10 žádostí. Částky požadované na
jednotlivé projekty byly v souladu s výší alokovaných prostředků paušálně rovným dílem sníženy. Vyjma
dvou žádostí č. 5 a č. 8. 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 260 000 Kč, dle přehledu navržených
dotací uvedených v Tabulce Přehled podaných žádostí o dotaci na podporu akcí na
oživení nábřeží brněnských řek 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 „Nábřežít“ , 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 „Nábřežít"
 

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 
 

Dotační program na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek („Nábřežít“) je opakovaně 
vyhlašován od roku 2017. Dotace na aktivity k oživení ploch veřejné zeleně (pod které je tento 
dotační program začleněn), jsou určeny na jednotlivé projekty se zaměřením na podporu 
společenského využití nábřeží řek 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 posuzován jejich přínos z hlediska potřebnosti v rámci oživení ploch nábřeží. 
V rámci letošního kola dotační výzvy mohli žadatelé elektronicky podávat své žádosti v termínu 
15.9.2020 – 31.10.2020. 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 nutných příloh žádosti specifikovaných v 
dotačním programu, je RMB předkládáno tímto materiálem 10 řádně podaných žádostí. 
Celková částka požadovaná na tyto neinvestiční dotace na podporu předložených projektů činí 
449 100 tis. Kč. Částky požadované na jednotlivé projekty byly v souladu s výší alokovaných 
prostředků paušálně rovným dílem sníženy. Vyjma dvou žádostí č. 5 a č. 8. Žádost č. 5 podává 
Klub Českých turistů a projekt spočívá ve značení turistických tras na nábřeží Ponávky, kde 
byla ke schválení navržena celá požadovaná částka s ohledem na účel tohoto projektu. Žádost 
č. 8 je krácena o položku investičního charakteru, které není uznatelným nákladem a nelze ji 
v rámci tohoto dotačního programu podpořit. Výše navrhované podpory předložených žádostí 
činí 260 000 Kč. Navržené hodnocení je v souladu s kritérii pro stanovení výsledné částky 
uvedenými v textu dotačního programu. U všech žadatelů bylo prověřeno 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.  

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 50 tis. Kč. 
Společně s materiálem je rovněž předkládán návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Brna, tabulka „Přehled podaných žádostí o dotaci na podporu akcí na oživení 
nábřeží brněnských řek 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 Nábřežít! 

 

Žádost ON 2021 01 

Žadatel: OBRspolek, z.s., IČO 05548217, Kmochova 146/16, 614 00 Brno 

Název projektu: Máme řeku… 

Anotace: Projekt „Máme řeku…“ proběhne druhým rokem v MČ Maloměřice a Obřany ve Slunečních 
lázních na břehu řeky Svitavy. Akce má osvětový charakter a cílí svým programem na všechny věkové 
skupiny. Je zaměřena na vše kolem řeky Svitavy, fauny a flóry kolem řeky, na život v řece a kolem ní a 
na její ochranu. V rámci akce proběhnou osvětové workshopy, tvořivé dílny, program - soutěže, divadlo, 
hudba. Mimo jiné bude prezentováno prostředí sousedního Cacovického ostrova jako jedinečného místa 
pro trávení volného času. 

 

Žádost ON 2021 02 

Žadatel: OBRspolek, z.s., IČO 05548217, Kmochova 146/16, 614 00 Brno 

Název projektu: Překročme řeku / MČ Maloměřice a Obřany 

Anotace: Festival Překročme řeku nabízí každoročně výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity na 

nábřeží řeky Svitavy. V městských částech u řeky Svitavy probíhají vzdělávací workshopy zaměřené na 
ekologickou výchovu, poznávání nábřeží, fauny, flory, hospodaření s vodou a tematicky zaměřená 
divadelní představení, výstavy, komentované prohlídky, koncerty a další populárně naučné aktivity.  

 

Žádost ON 2021 03 

Žadatel: Lipka – školské zařízení pro enviromentální vzdělávání Brno, p.o., IČO 44993447, Lipová 
233/20, Pisárky, 602 00 Brno 

Název projektu: Nech brouka žít 3 

Anotace: Pokračování v úspěšné tradici zahradních slavností velkého i komorního rozsahu na zahradě 
U Řeky, rozšiřování informační, vzdělávací i relaxační nabídky pro návštěvníky. Zvýšení biodiverzity 
vybudováním malého mokřadu a pokračováním v budování maxihmyzího hotelu. Vedení dialogu s 
okolní komunitou o způsobu využití přilehlého pozemku pod lávkou, komunitní plánování - komunitní 
využívání. 

 

Žádost ON 2021 04 

Žadatel: Centrum volnočasových a vzdělávacíchaktivit, z.s., IČO 22826963, V Polích 52/6, 619 00 
Brno  

Název projektu: Stezkou po nábřeží 

Anotace: Projekt má za cíl oživit prostor brněnského nábřeží a zatraktivnit jej pro veřejnost, dále pak 
umožnit rodinám s dětmi, či samotným dětem, absolvovat přírodovědnou stezku, na které si mohou 
ověřit své přírodovědné znalosti z prostředí brněnského nábřeží a brněnské přírody. Mimo jiné si mohou 
na stanovištích vyzkoušet další dovednosti jako postavit stan či si zahrát nějaký z netradičních sportů 
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(Indiaca, Möllky, Bolo-ball, Kubb). Vítězem se stane každý, který zvládne absolvovat naši stezku a 
vyplní soutěžní arch. 

 

Žádost ON 2021 05 

Žadatel: Klub českých turistů - Jihomoravská oblast, IČO 65352203, Křížkovského 578/29, 
Staré Brno, 603 00 Brno 

Název projektu: Nové turistické trasy na nábřeží Ponávky 

Anotace: Nové turistické značené trasy oživí nábřeží Ponávky v městských částech Řečkovice a 
Královo Pole. Pěší turisté se díky nim snadno dostanou od dopravních uzlů Královo Pole nádraží a 
Řečkovice nádraží do turisticky atraktivního okolí Brna na úpatí Drahanské vrchoviny a naopak. Trasy 
umožní také krátké vycházky obyvatel Brna v okolí uvedených městských částí. 

 

Žádost ON 2021 06 

Žadatel: IQ Roma servis, z.s., IČO 65341511, Vranovská 846/45, Husovice, 614 00 Brno 

 

Název projektu: Na břehu Svitavy to žije! 

Anotace: Projekt se bude zaměřovat na rozvoj tzv. Plácku na Svitavském nábřeží v Brně, kde je od 

března do října provozována terénní forma nízkoprahového klubu. Aktivity, které se na tomto místě 
budou odehrávat, umožní smysluplné trávení volného času dětem a mládeži ze sociálně vyloučené 
lokality, které mají díky této službě často jedinou možnost, jak smysluplně trávit volný čas, vzdělávat 
se a rozvíjet svoje schopnosti. Charakter a dílčí aktivity projektu podpoří sbližování majoritního a 

minoritního obyvatelstva.  Budou zorganozovány úklidové, komunitní a sportovní akce a také dílničku 
k výročí Dne Země. 

 

Žádost ON 2021 07 

Žadatel: Karmina, z.s., IČO 06914080, Podolí 53, 664 03 Podolí 

Název projektu: Slavnosti Svitavy 

Anotace: Jedná se o cyklus 3 akcí, které se budou konat v areálu „U sosny“ v Brně - Obřanech. Jde o 
společenské a rodinné akce napříč generacemi. Cílem projektu je budovat a upevnit vztah lidí k řece a 
k přírodě, naučit lidi vnímat řeku jako živou součást našeho města a našeho života. Součástí každého 
jednotlivého programu bude zajímavá talk-show ekologického charakteru (např. zelené střechy, pouliční 
zahradníci, využití odložených předmětů apod.). Interaktivní programy budou složeny z vystoupení 
kapel, divadel, pohybových a tanečních skupin. Během každé akce budou moci děti i dospělí něco tvořit 
ve výtvarných dílnách. Program doplní vědomostní kvízy, soutěže a pohybové aktivity. 
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Žádost ON 2021 08 

Žadatel: KC pod Lípou, z.s., IČO 04049730, Vlkov 21, 679 61 Stvolová 

Název projektu: Rostliny kolem nás 

Anotace: Kroužek šikovných botaniků vedený přes internet se zaměří na poznávání rostlin z našeho 
okolí a rostou i na březích řek.  Doma si účastníci vytvoří herbář tím, že zrecyklují papír a jiné materiály.  
Každá lekce bude zaměřena na jednu rostlinu, její vzhled a léčivé vlastnosti. Děti se důkladně seznámí 
s jejím vzhledem, když se budou snažit ji výtvarně zpracovat. Jednou za měsíc proběhne setkání na 

břehu řeky na veřejné kulturní akci, kde děti s doprovodem projdou břeh řeky a najdou rostliny které už 
znají. Ty pak vylisují do svého herbáře. 

 

Žádost ON 2021 09 

Žadatel: Černovické sdružení, z.s., IČO 01209582, Kneslova 429/22, Černovice, 618 00 
Brno 

Název projektu: Tradice u Svitavy 

Anotace: Kolem vody a řek se v minulosti soustředil život jednotlivých komunit a obcí. Lidé se zde 
scházeli, chodili na procházky, a především využívali vodu ke své práci a obživě. S řekami a vodou byla 
spojena i celá řada tradic a lidových zvyků. Cílem projektu je částečné oživení některých z nich, přičemž 
je navazováno na předchozí veřejností výborně přijaté akce. Projekt se skládá celkem z tří akcí: jaro: 
Vynášení Morany, léto/podzim: Svatojánské slavnosti, podzim/zima: Zavírání řeky se stopovačkou pro 
děti i dospělé. 

 

Žádost ON 2021 10 

Žadatel: Brněnská nábřeží, z.s., IČO 05114446, Kneslova 429/22, Černovice, 618 00 Brno  
 

Název projektu: Divadlo na nábřeží Svitavy 

Anotace: Projekt navazuje na předchozí projekty spolku Brněnská nábřeží. V předchozích letech se  
podařilo realizovat již 6 divadelních projektů, tzv. site-specific, které vzbudily velký zájem veřejnosti. 
Všechny inscenace byly zaměřeny na život v řece a kolem ní. Každoročně tedy vzniká nový projekt, do 
nějž je přímo zapojeno prostředí kolem řeky. Projekt má premiéru v srpnu a v průběhu nové divadelní 
sezony je několikrát reprízován na různých místech kolem řeky. Vždy tak dojde k neopakovatelnému 
zážitku a unikátnímu provedení s ohledem na specifika vybraných míst. 
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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 10 5 131 294

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

4200 3749 5222 7420 Neinvestiční transfery spolkům 250 -15 235

4200 3749 5339 7420 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 25 25

Rozpočtové opatření 

Běžné výdaje - zvýšení

Příjmy - zvýšení
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  smlouva č. 

Stránka 1 z 6 

  
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 nábřeží brněnských řek – 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: 

 

Strana 9 / 15



  smlouva č. 

Stránka 2 z 6 

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) informovat poskytovatele s dostatečným předstihem o konání akce na niž je dotace 

poskytována a umožnit osobě pověřené poskytovatelem na tuto akci vstup; 
g) o akci/akcích na něž byla dotace poskytnuta vytvořit krátký informativní článek případně 

doplněný fotodokumentací a tento za účelem propagace zaslat na e-mail 

bartonkova.simona@brno.cz. Tuto povinnost musí příjemce splnit s dostatečným 
předstihem, nejpozději však týden před konáním akce. O změně je povinen informovat 
neprodleně rovněž na mail bartonkova.simona@brno.cz. Obsahem článku bude termín, 
místo konání, odkaz na web (je-li k dispozici) kontakt na pořadatele, účel akce a informace, 
jeli akce přístupná veřejnosti.  

 
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, 
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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. 
 

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. 
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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. 

 
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 
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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. 

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 Požadavek 

v Kč
Návrh OŽP v 

Kč
Návrh RMB 

v Kč
Schváleno ZMB 

v Kč Účel případně omezení účelu

10. ON 2021 

10

9. ON 2021 09

1. ON 2021 01

OBRspolek, z.s., IČO 
05548217, Kmochova 

146/16, 614 00 Brno 

OBRspolek, z.s., IČO 
05548217, Kmochova 

146/16, 614 00 Brno 

Lipka – školské zařízení 
pro enviromentální 

vzdělávání Brno, p.o., 
IČO 44993447, Lipová 
233/20, Pisárky, 602 00 

Brno 

Centrum volnočasových 
a vzdělávacíchaktivit, 
z.s., IČO 22826963, V 

Polích 52/6, 619 00 Brno 

Klub českých turistů - 
Jihomoravská oblast, 

IČO 65352203, 
Křížkovského 578/29, 

Staré Brno, 603 00 Brno

IQ Roma servis, z.s., IČO 
65341511, Vranovská 

846/45, Husovice, 614 00 

Brno

Karmina, z.s., IČO 
06914080, Podolí 53, 664 

03 Podolí

KC pod Lípou, z.s., IČO 
04049730, Vlkov 21, 679 

61 Stvolová

Černovické sdružení, 
z.s., IČO 01209582, 

Kneslova 429/22, 

Černovice, 618 00 Brno

Brněnská nábřeží, z.s., 
IČO 05114446, Kneslova 

429/22, Černovice, 618 00 
Brno 

spolek

spolek

příspěvková 
organizace

spolek

spolek

spolek

spolek

spolek

spolek

spolek

Slavnosti Svitavy

Rostliny kolem 

nás

Tradice u 

Svitavy

Divadlo na 

nábřeží Svitavy

50000

50000

49800

34300

36000

Překročme řeku 
/ MČ Maloměřice 

a Obřany

Nech brouka žít 
3

Stezkou po 

nábřeží

Nové turistické 
trasy na nábřeží 

Ponávky

Na břehu 
Svitavy to žije!

Máme řeku…

50000

25000

25000

25000

25000

36000

25000

45000

50000

34000

50000

25000

25000

24000

25000

25000

24000

25000

25000

25000

25000

36000

25000

25000

Materiál: kancelářské potřeby, 
spojovací materiál, plotové dílce, 
kámen, dřevo, sláma, jezírková 
fólie, hadice, dešťové svody, 
spotřeba energie, vody, plynu, 
PHM, rostlinný materiál na 
tvoření při zahradních 
slavnostech. Služby: doprava 

materiálu na mokřadní biotop a 
do maxihmyzího hotelu, odborné 
klempířské a tesařské práce, 
odborné konzultace, grafické 
práce.

Materiál: sportovní vybavení, 
tábornické vybavení, zázemí pro 
start a cíl, kancelářské potřeby, 
tisk, odměny účastníkům. 
Služby: spoje, koordinace 

projektu, propagační materiály.
Materiál: nosné prvky značení, 
směrovky a tabulky místních 
názvů. Služby: dokumentace, 

průzkum tras, vyznačkování tras, 
instalace nosných prvků.

Materiál: kancelářské potřeby, 
technické vybavení, ostatní 
materiálové náklady pro 
workshopy, potraviny na výrobu 
občerstvení

Materiál: propagační materiály, 
výtvarné potřeby, odměny 
účinkujícím, odměny pro vítěze 
soutěží, Služby: doprava

Tabulka Přehled podaných žádostí o dotaci na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek v roce 2021

Materiál: tiskoviny, polygrafické 
práce, kancelářské a výtvarné 
potřeby, odměny lektorská a 
pořadatelská činnost

Materiál: materiál na výrobu 
Morany, kancelářské potřeby. 
Služby: technické zabezpečení, 
grafické práce, organizace, 
příprava her, dramaturgie akcí, 
honoráře, tisk, propagace

Služby: vznik nové inscenace, 
osvětlení, ozvučení, grafické 
práce, PR, tisk, foto a video 
dokumentace

2. ON 2021 02

3. ON 2021 03

4. ON 2021 04

5. ON 2021 05

6. ON 2021 06

7. ON 2021 07

8. ON 2021 08

25000

Materiál: barvy, fixy, štětce, 
odměny do soutěží, technické 
vybavení. Služby: grafické práce 
a tisk propagačních materiálů, 
eko workshop pro děti, divadelní 
představení, hudební produkce, 
pronájem mobilního WC, 
pronájem NickNack vratných 
kelímků

Materiál: materiál pro dílny a 
workshopy, BIO kompostovatelné 
nádobí + odpadkové pytle, party 
stan 3x6 nůžkový. Služby: dračí 
loď, divadelní představení, 
hudební produkce, technické 
zajištění akce, pronájem 
mobilních WC
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