Program pro poskytování dotací
FREE WC

průběžná výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Brna, městské části Brno-střed
1) Vyhlašovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
2) Název dotačního programu: FREE WC
3) Cíl programu: vytvoření sítě zdarma přístupných toalet a hygienického zázemí pro občany
a návštěvníky městské části Brno-střed
4) Popis účelu a důvod jeho podpory: Účelem poskytnutí podpory je rozšíření stávající sítě
veřejných toalet provozovaných městskou částí, městem Brnem či jeho organizacemi o další
veřejně přístupné toalety v restauračních zařízeních (dále jen „provozovna“). Tato místa
budou viditelně označena u vchodu nálepkou „FREE WC“ a využití toalety nebude
zpoplatněno či vázáno na nějaké jiné protiplnění ze strany uživatele toalety. Podniky, které
přímo sousedí s náměstími, na kterých probíhají oficiální městské adventní trhy (nám.
Svobody, Zelný trh, Dominikánské náměstí, Moravské náměstí) mají možnost v průběhu
jejich trvání službu dočasně neposkytovat. Dotace bude poskytována jako jednorázová
paušální kompenzace případných zvýšených nákladů provozovatele restauračního zařízení
zařazeného do sítě „FREE WC“.
4) Celkový objem předpokládaných finančních prostředků: 190 000 Kč
5) Časový harmonogram (termíny podání žádostí):
Termín akce žadatele

Lhůta pro podání žádostí

dotace je poskytována na
období 12 měsíců

Průběžně od 6. 4. 2020 do
ukončení dotačního programu po
vyčerpání finančních prostředků

Předpokládaný
celkový objem
finančních
prostředků

190 000,- Kč

Seznámení
žadatelů s
výsledkem
rozhodnutí do

Průběžně

6) Oprávnění žadatelé:
- právnické osoby
- fyzické osoby podnikající
7) Formální podmínky přijatelnosti projektu:
a) Žadatel musí prokázat, že přidělené prostředky budou vynaloženy ve prospěch rozvoje
městské části Brno-střed, tzn. provozovna přihlašující se do programu se nachází na území
MČ Brno-střed. Sídlo žadatele však nemusí být v této městské části.
b) Na jednu provozovnu je možné podat pouze jednu žádost o dotaci.

-2c) Souběh podpory z Dotačního programu městské části Brno-střed s dotacemi z dotačních titulů
státního rozpočtu nebo jiných fondů se nevylučuje.
8) Způsobilé a nezpůsobilé výdaje:
V souladu s ustanovením §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů jsou způsobilé výdaje stanoveny paušální částkou. Tato částka pokrývá část nákladů
příjemce dotace přímo souvisejících s účelem programu a její výše nemusí být prokazována.
9) Základní a hodnotící kritéria pro posuzování projektů:
Základní kritéria:
a) řádně a včas podaná žádost včetně příloh,
b) všechny přílohy žádosti musí splňovat formální náležitosti této výzvy,
c) žádost musí být podepsána přímo žadatelem, resp. statutárním zástupcem, popř. k tomu
zmocněnou osobou (plná moc musí být doložena),
d) soulad projektu s vyhlášenou výzvou,
e) projekt bude realizován na území městské části Brno-střed,
f) soulad projektu s obecně platnými právními předpisy.
Hodnotící kritéria:
a) umístění provozovny,
b) vzhled provozovny a toalet
c) bezbariérovost
Vedlejší hodnotící kritéria:
a) otevírací doba provozovny
b) vzdálenost od jiných podpořených provozoven (hustota sítě FREE WC)
c) počet podpořených prodejen jednoho žadatele
10) Výše příspěvku:
Výše příspěvku činí 10 000,- Kč. Finanční prostředky určené touto výzvou budou mezi žadatele,
jejichž projekt bude přijat, rozděleny rovnoměrně stejnou částkou.

11) Podmínky podání žádosti:
Žadatelé o podporu projektu musí předložit vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Brna, městské části Brno-střed na předepsaném formuláři.
Seznam povinných příloh žádosti:
 výpis z obchodního či živnostenského rejstříku prokazující oprávnění k provozování
předmětu podnikání: hostinská činnost (postačí výpis z internetových stránek or. justice.cz
nebo rzp.cz)
 fotodokumentace vstupu do provozovny, toalet a zázemí (umyvadlo, přebalovací pult aj.)
Formulář žádosti je součástí této výzvy a také je k vyzvednutí na adrese: ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2, Brno, Odbor ekonomický ÚMČ BS, rovněž je umístěn na internetové adrese:
http://www.brno-stred.cz/dotace-a-zastity.
Žádosti se přijímají osobně prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2,
Brno nebo poštou v termínu uvedeném v bodě 5 této výzvy (rozhodující je datum poštovního
razítka). Žádosti budou
adresovány na: Odbor ekonomický.
12) Odpovědnost za realizaci podpory:
Administrátor a garant: Odbor ekonomický
Kontrola vyúčtování dotace: Oddělení vnitřního auditu a kontroly
Průběžné informace dle zaměření dotazu budou poskytovat výše uvedené odbory.

-313) Posouzení žádostí:
Přijaté žádosti se v jednom kole výzvy hodnotí průběžně administrátorem a najednou komisí pro
bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod RMČ Brno-střed. Komise následně žádosti a jejich
výši doporučí/nedoporučí RMČ Brno-střed. RMČ BS rozhodne o schválení/neschválení jednotlivých
žádostí. RMČ BS si vyhrazuje právo revokovat své nesouhlasné rozhodnutí kupř. v případě, že jiný
již odsouhlasený žadatel odmítne uzavřít veřejnoprávní smlouvu, veřejnoprávní smlouva je ukončena
nebo svou žádost vezme zpět.
S výsledkem tohoto procesu budou žadatelé seznámeni bez zbytečného odkladu administrátorem.
Žádost, která bude doručena po termínu nebo nebude v souladu s vyhlášenou výzvou, bude
administrátorem z hodnocení vyřazena, bez dalšího hodnocení. Při chybějících náležitostech
v žádosti bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků, pokud tak neučiní v uvedeném termínu,
bude žádost vyloučena z programu.
Předložené žádosti o poskytnutí příspěvku se zakládají u vyhlašovatele, žadatelům se nevracejí.
Podpora z Dotačního programu městské části Brno-střed nepředstavuje nárokový příspěvek
(mj. za podání žádosti a účast v posouzení žádosti se neposkytuje žadateli žádná náhrada) a
nejde ani o správní řízení.
15) Platební podmínky a vyúčtování dotace:
Finanční příspěvek bude poskytnut na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Brna, městské části Brno-střed, v níž budou stanoveny mj. podmínky čerpání
finančních prostředků, způsob a termín odevzdání závěrečné zprávy (způsob vyúčtování - paušální
částkou poskytnutých nákladů, jejichž výše nemusí být prokazována dle § 10 a zákona č. 250/2000
Sb.) celé akce, sankce za nedodržení podmínek projektu a za neoprávněné využití finančních
prostředků.
Závěrečnou zprávu je žadatel povinen dodat do 30 dnů po skončení období, na které je dotace
určena, na adresu ÚMČ Brno-střed, Oddělení vnitřního auditu a kontroly.
Dotační program o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-střed byl schválen dne 24. 2.
2020 na 57. RMČ, usnesení č. RMČ/2020/57/07.

