
Směrnice pro poskytování dotací  a finančních darů  
z rozpočtu Městské části  

Brno-Bosonohy 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- 

 
I. 

Tato směrnice upravuje poskytování dotací na kulturní, sportovní, sociální, charitativní nebo jinou 
veřejně prospěšnou činnost z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy v příslušném kalendářním roce 
a poskytování finančních darů na stanovený účel.  Poskytnutí a použití dotací se řídí obecně 
závaznými předpisy - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, Statut města Brna, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a prováděcí vyhláška Ministerstva financí č.64/2002 Sb., a touto směrnicí. 
 

 
II. 

Dotace mohou být poskytnuty v rámci schváleného rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy výhradně 
na kulturní, sportovní, sociální, charitativní nebo jinou veřejně prospěšnou činnost právnickým 
osobám a fyzickým osobám podnikajícím. Celkový objem poskytovaných dotací nepřesáhne 3,5 % 
z celkové výše příjmů schváleného rozpočtu městské části na příslušný kalendářní rok bez zapojení 
financování. Tyto dotace nejsou v rozpočtu městské části jmenovitě uvedeny. Částka pro poskytování 
dotací je v rozpočtu uvedena obecně v členění dle paragrafů platné rozpočtové skladby. Návrhy na 
poskytnutí dotací jsou v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
předkládány po projednání ve Finančním výboru ke schválení Zastupitelstvu městské části Brno-
Bosonohy.  
 

III. 
Žádost o dotaci z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na příslušný kalendářní rok se podává 
referátu rozpočtu a financování ÚMČ Brno-Bosonohy na formuláři (příloha č. 1 této směrnice) se 
všemi požadovanými přílohami v termínu do 31.10.předchozího kalendářního roku. Žádost lze podat 
osobně na podatelně ÚMČ Brno-Bosonohy, nebo poštou (rozhoduje datum podání na poště).  
 

 
IV. 

Dotace mohou být poskytnuty na konkrétní projekt uvedený v žádosti nebo na provozní náklady.  
Dotace nemohou být použity: 
- na úhrady mzdových nákladů, 
- na úhrady ostatních osobních nákladů,  
- na úhrady odvodů na sociální a zdravotní pojištění příjemce finančního příspěvku a      
   zaměstnanců příjemce finančního příspěvku, 
- na poskytnutí peněžních a věcných darů, 
- na úhradu výdajů na pohoštění, stravné, 
- na úhrady cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., v platném  
  znění 
- na poskytnutí dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám 

 
 

V. 
Referát rozpočtu a financování ÚMČ vede evidenci došlých žádostí o dotace na účely uvedené v čl. 
II. této směrnice chronologicky dle data podání žádosti. Po datu uvedeném v čl. III. vypracuje referát 
rozpočtu a financování ÚMČ Brno-Bosonohy seznam všech žadatelů s uvedením výše požadované 
dotace a účelu jejího využití. 
 

 
VI. 

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy projedná žádosti o dotace nejpozději do 
30.11. předchozího kalendářního roku a svůj návrh předloží Zastupitelstvu městské části Brno-
Bosonohy. Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy rozhodne o žádostech při projednávání 
návrhu rozpočtu MČ na příslušný kalendářní rok nejpozději do 31.12. předchozího kalendářního roku. 
V případě rozpočtového provizoria bude o dotacích rozhodnuto až po schválení rozpočtu MČ na 
příslušný kalendářní rok. 



. 
 

VII. 
Referát rozpočtu a financování ÚMČ Brno-Bosonohy provede u právnických osob, kterým bylo 
schváleno Zastupitelstvem městské části Brno-Bosonohy poskytnutí dotací na účely uvedené v čl. II, 
finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Právnickým 
osobám, které nesplní náležitosti zákona č. 320/2001 Sb., nebude dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy poskytnuta. 
V případě opakovaného porušení povinností vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy nebude dotace 
z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy dotyčnému subjektu poskytnuta. 
 
 
 

VIII. 
Na poskytnuté dotace budou referátem rozpočtu a financování ÚMČ Brno-Bosonohy vyhotoveny 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy ve smyslu ust. § 
10a, odst.5 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Vyúčtování dotací se řídí podmínkami 
veřejnoprávní smlouvy mezi příjemcem a Městskou částí Brno-Bosonohy. 
Vyúčtování je třeba předložit v požadovaném termínu na formuláři se všemi požadovanými přílohami 
(příloha č. 2 této směrnice). Termín vyúčtování dotací je do 30. 11. kalendářního roku, na který byla 
dotace poskytnuta.  
 

IX.  
Dotace lze použít do 31.12. příslušného kalendářního roku, na který byly schváleny, nelze je převádět 
do roku následujícího.  
 

X. 
V rámci uzavřené veřejnoprávní smlouvy si Městská část Brno-Bosonohy vyhradí právo provedení 
kontroly použití a dodržení účelnosti a vyúčtování celé dotace. 
V případě nedodržení podmínek (nevyužití celé výše dotace, použití na jiný účel, nedostatečného 
vyúčtování) si Městská část Brno-Bosonohy vyhrazuje právo v rámci veřejnoprávní smlouvy vrátit 
finanční prostředky ze strany příjemce na účet Městské části Brno-Bosonohy.   
Subjektu, který nedodá vyúčtování dotace v řádném termínu, bude zaslána výzva k nápravě. 
Pokud subjekt nedodá vyúčtování do 15 dnů od obdržení výzvy, nebude mu schválena veřejnoprávní 
smlouva. 

 
XI. 

Při poskytování finančních darů z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy je zohledněna především kvalita 
života občanů MČ Brno-Bosonohy. Finanční dary jsou poskytovány na základě žádosti fyzickým 
osobám s trvalým pobytem v MČ Brno-Bosonohy nebo právnickým osobám s působností ve 
statutárním městě Brně. Finanční dary jsou poskytovány pouze na určitý účel na základě darovací 
smlouvy. Finanční dary jsou součástí objemu prostředků určených pro poskytování dotací. 

 
 

XII. 
Tato směrnice byla schválena Zastupitelstvem městské části Brno-Bosonohy dne  24.6.2021 a nabyla 
účinnosti dnem schválení. 
Touto směrnicí se zrušuje Směrnice pro poskytování dotací neziskovým subjektům z rozpočtu 
Městské části Brno-Bosonohy schválená dne 27.6.2019. 
 
 
 
 
 


