
ANKETA

Hodnocení dotačního
systému v oblasti kultury
za rok 2019



Přehled

Odbor kultury Magistrátu města Brna (dále jen OK) se zabývá

vyhodnocením dotačního systému ve snaze odhalit jeho eventuální

nedostatky a získat podněty pro zlepšení. Výsledky budou posouzeny a na

základě daných možností zapracovány do celého systému. Jedním 

z podkladů vyhodnocení je i anketa pro žadatele o dotace v oblasti kultury

poskytované Magistrátem města Brna. Otázky byly zaměřeny na celý

systém od dostupnosti informací, přes pravidla pro poskytování dotací,

formulář žádosti, elektronický systém na podávání žádostí až po

vyúčtování dotace.

 

Stručné výsledky ankety

V srpnu 2019 bylo osloveno celkem 318 žadatelů o dotace na rok 2019, z nichž

vyplnilo dotazník 60. Anketa byla anonymní a nebylo povinností odpovídat na

všechny otázky.

Z výsledků ankety vyplývá, že 90% žadatelů o dotace si podává žádost opakovaně.

Převažovaly reakce pozitivní, většina respondentů považuje dostupné informace 

o dotacích za dostačující. Kladnou odezvu má i školení týkající se poskytování

dotací. V roce 2019 se konalo celkem 5 školení a zúčastnilo se téměř 200 žadatelů.

Respondenti kladně hodnotí srozumitelnost žádostí o dotace a elektronický

dotační systém. Objevilo se několik negativních reakcí na složitost dotačního

systému, který je ovšem výsledkem dlouholetého procesu analýz a úprav, jejichž

cílem bylo nastavit dotační systém tak, aby byl co nejefektivnější, spravedlivý 

a v souladu s legislativou. To sebou nese jisté základní požadavky na žadatele.

Řadě respondentů nevyhovuje nutnost duplicitního podávání žádosti 

v tištěné i elektronické formě, která je však nastavena českou legislativou. Žadatelé

mohou tištěnou formu nahradit odesláním žádosti datovou schránkou anebo

emailem s elektronicky ověřeným podpisem.

Několikrát zmiňovaným problémem je také vyúčtování dotace. Pro tento účel je

našim žadatelům k dispozici Veřejnosprávní oddělení OK, na které se můžou

kdykoliv během roku obracet s dotazy.

 

Všem respondentům děkujeme za reakce i podněty do budoucna!
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ODPOVĚDI

V roce 2019 jsem o dotaci
na Odboru kultury
MMB žádal/a

Opakovaně
90%

Poprvé
10%

Byly pro Vás dostupné
informace o dotacích
dostačující?

Ano
96.7%

Ne
3.3%

1

2

3 Jaké informace Vám chyběly?

Žádné (11x)
Více specifika náležitostí, k některým položkám nákladů, které jsou pak potřeba odevzdat
při vyúčtování.
Chybí spíše přehlednost na webu MMB a dohledatelnost informací, lepší orientace na
webu.

Stručná právní poradna-příručka.

Zpětná vazba, proč byl projekt přijat/zamítnut.

Jednoznačná konkretizace některých položek = jsou dost širokým pojmem.

Vyjádření OK: Snahou OK je systém zjednodušovat a vylepšovat, nově byly spuštěny
webové stránky https://apl.brno.cz/dotace/ věnované dotacím města Brna.

Vyjádření OK: Od roku 2019 je u podpisu smluv příjemcům dotace předáván metodický
návod obsahující informace k vyúčtování, propagaci, změnám projektu/činnosti a případné
nutnosti odmítnutí nebo vrácení dotace.

Vyjádření OK: Každý žadatel obdrží po ukončení hodnocení závěrečný hodnotící list s
dosaženým počtem bodů v jednotlivých kategoriích a slovním zdůvodněním.
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ODPOVĚDI

Ocenil/a byste školení
týkající se rozpočtu a
vyúčtování žádostí o
dotace?

Ano
71.7%

Ne
28.3%

Jsou pro Vás Pravidla pro
poskytování dotací
z rozpočtu města Brna
srozumitelná?

Ano
98.3%

Ne
1.7%

4

5

6 Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a NE, uveďte, 
co konkrétně bylo nesrozumitelné.

Nesrozumitelné hodnocení, ne pro všechny stejné.
Vyjádření OK: Každou žádost jednotlivě posuzuje hodnoticí komise, jejímiž členy
jsou odborníci. Proces hodnocení je podrobně popsán v dotačních programech a je
pro všechny žadatele totožný. Před procesem hodnocení jsou všichni hodnotitelé
tázáni ze strany případné podjatosti ke konkrétním žádostem, které v případě
střetu zájmu nehodnotí.

3

Vyjádření OK: Základní informace k vyúčtování žádostí jsou
prezentovány při každoročních školeních věnovaných
podávání žádostí o dotace, dále jsou uveřejněny na
stránkách OK. S ohledem na specifičnost žádostí i potřeb
žadatele/příjemce jsou Odborem kultury doporučovány
osobní konzultace, které si žadatel/příjemce může kdykoliv
domluvit s Oddělením veřejnosprávní kontroly OK.



ODPOVĚDI

Byla pro Vás žádost o dotaci
(včetně vysvětlivek)
srozumitelná?

Ano
93.3%

Ne
6.7%7

8 Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a NE, uveďte, co
konkrétně bylo nesrozumitelné.

Celá žádost je administrativně náročná a byrokratická. Ten, kdo nemá k dispozici
profesionálního účetního, nemá šanci vypracovat vyúčtování dotace.
Více specifika náležitostí, k některým položkám nákladů, které jsou pak potřeba
odevzdat při vyúčtování.

Vazba mezi rozpočtem projektu a předvídatelností-možností výšky dotace.

Není jasné, zda do celkového rozpočtu spolku započítávám zmíněný projekt či vše
ostatní. Sčítání mezi není jasné, ani, zda jde o reprízy požadovaného projektu nebo
všechny reprízy v Brně od celého sdružení.

Vyjádření OK: U většiny položek žádosti jsou doplněny vysvětlivky. V případě
dalších nejasností jsou žadatelé vřele vítáni na námi pořádaném školení pro
podávání žádostí, případně mohou s dotazy kontaktovat Oddělení veřejnosprávní
kontroly OK, kde si mohou domluvit osobní konzultaci.

Vyjádření OK: Na dotaci není právní nárok (viz čl. 5 Zásad pro poskytování dotací).
Návrh hodnoticí komise nelze předjímat – záleží především na kvalitě projektu/
činnosti, komise má k dispozici elektronický archiv dotací obsahující informace
o historii žadatele, popř. i projektu/činnosti, plnění jeho povinností v minulosti, vše
s vlivem na navrhovanou výši dotace.

Vyjádření OK: Rozhodující je smlouva vycházející ze žádosti – tzn. sám žadatel se
rozhoduje, zda požaduje dotaci na konkrétní projekt nebo celoroční činnost.
Některé projekty jsou dlouhodobého charakteru, příp. se jedná o cykly např.
koncertů. Náklady na reprízu pak lze z dotace hradit.
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ODPOVĚDI

9 Měl/a jste nějaké problémy
s elektronickým dotačním
systémem?

Ano
86.7%

Ne
13.3%

10 Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO,
popište konkrétní problémy.

Už si přesně nepamatuji, ale systém je zbytečně komplikovaný, starším lidem
nesrozumitelný, i když ovládají práci s PC.

Po převedení žádostí do formátu pdf je vyplněný formulář téměř nečitelný.

Jednou se projekt sám odeslal (opravdu bez překliknutí), přestože ještě nebyly 

Zpětné dohledání, návrat k rozdělané žádosti, dohledatelnost na webu.

Po vyhlášení okruhů nebyly formuláře aktivní.

Vyjádření OK: Systém podávání žádostí je výsledkem dlouholetého procesu, jehož
cílem bylo vytvořit žádost tak, aby byla pro všechny co nejspravedlivější a v
souladu s legislativou, Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna
pro vyhlášené programy a Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna
pro vyhlášené programy. To sebou nese i jisté základní požadavky na žadatele.

Vyjádření OK: Po vyplnění a odeslání elektronické žádosti přijde žadateli email 
s dokumentem ve formátu pdf. Je nutné žádost vytisknout z emailu a ne přímo
ze systému, kde hrozí překrývání řádků a nečitelnost.

v projektu přiloženy potřebné dokumenty (životopis). Druhý den po telefon.
domluvě pan technik projekt vrátil k úpravám, vše se rychle vyřešilo.

Vyjádření OK: Návrat k rozpracované žádosti je možný přímo na dotačním
serveru. Po odeslání však už není možné se k žádosti vracet a editovat ji.
Odeslaná žádosti je k dispozici v archivu dotačního serveru.

Vyjádření OK: Elektronické formuláře jsou aktivní pouze v období podávání
žádostí, letos tedy od 15.8. do 30.9.2019.
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ODPOVĚDI

11 Chybí Vám nějaká oblast v dotačních programech?

Nechybí (11x)
Určitě by šlo ještě rozšířit nějak...
Klubová činnost zaměřená na děti - volnočasové kluby pro děti ze sociálně slabších
rodin.

Podpora dětských zájmových složek.

Ano, pro podporu národnostních menšin.

Publikace, medaile, hroby, památníky, pamětní desky.

Ano, např. vytvořit i - "Dotační program pro poskytování dotací v  ostatních
oblastech", kde by získaly šanci projekty mimo "divadlo, tanec, hudbu, výtv.
umění.., které by zviditelnily město Brno.

Multižánrová sdružení jsou znevýhodněná v žádosti na celoroční činnost. Ta lze
podat jen jedna. Ale pokud žádám jen v sekci tanec, tak tam není ani tak vysoký
rozpočet. Současně to tlačí žadatele se vyhraňovat.

Využíváme převážně program na podporu uměleckých řemesel a lidových tradic,
takže ne.

Vyjádření OK: Pro tyto účely lze využít dotačních programů Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy a Odboru sociální péče, případně pokud se jedná o kulturní
činnost, je k dispozici Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně
vzdělávací a zájmové činnosti.

Vyjádření OK: Pro tyto účely lze využít dotačních programů Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy.

Vyjádření OK: Pro tyto účely lze využít dotační program Odboru sociální péče.

Vyjádření OK: Na tvorbu publikace lze žádat v oblasti literatury. Hroby, památníky
a pamětní desky jsou investiční dotace, na které statutární město Brno dotace
neposkytuje.

Vyjádření OK: "Ostatní oblasti" nelze dostatečně specifikovat v rámci předmětu
dotačního programu, současné dotační programy pokrývají většinu kulturních
oblastí.

Vyjádření OK: Žadatelé mohou využít vícezdrojového financování a zažádat si 
o dotaci například u Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje atp. Nelze dotovat
činnosti jednoho subjektu z více dotačních programů statutárního města Brna.

Po zaslání žádosti elektronicky se neobjevila verze v PDF potřebná k vytisknutí.

První rok byl problém s opakujícím se přihlášením. Vše ale vyřešil správce sítě.
Domnívám se, že v předešlých letech jsem musela opakovaně žádost zadávat,
protože systém místy vypadával. Ale v r. 2018 to již zřejmě bylo bez problémů.

Vyjádření OK: Po vyplnění a odeslání elektronické žádosti přijde žadateli email 
s potvrzením a dokumentem ve formátu pdf.
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ODPOVĚDI

Měl/a jste nějaké problémy
při vyúčtování dotace?

Ne
81.7%

Ano
18.3%12

13 Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO,
uveďte konkrétní problémy.

Několikrát jsem musela osobně chodit na magistrát a opravovat drobnosti, přišlo
mi to velmi malicherné. Například jsme byla dotazována proč mám ve vyúčtování
toaletní papír, přitom jsme měli dotaci na celoroční provoz, dotaz mi přišel
nevhodný.

Je velmi obtížné dodržet strukturu rozpočtu, která byla podána v žádosti před cca
7 měsíci. Po tak dlouhé době se často priority v rozpočtu změní.

Vyjádření OK: Příjemce se dle předmětu dotačních programů zavazuje poskytovat
veřejné kulturní služby, jejichž definice je tam uvedena. Dotace poskytované
prostřednictvím OK jsou určeny k uspokojování kulturních, kulturně výchovných
nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. Příjemci především dotací na činnost
mnohdy předkládají do vyúčtování náklady jednoznačně nesouvisející s výše
uvedeným, dotace však není určena na úhradu jakýchkoliv nákladů. I v dotačních
smlouvách je uvedeno, že dotace slouží k úhradě nákladů spojených s celoroční
kulturní a uměleckou činností příjemce. Ke zmiňovanému toaletnímu papíru žádal
zaměstnanec OK informace v souladu s pravidly dotačních programů a smlouvou –
pokud by to byl materiál použitý pro inscenaci (výroba scény, rekvizita), nebyl by
jakýkoliv problém s jeho uznáním do vyúčtování.

Vyjádření OK: V tomto případě je nutno zvážit, zda budete schopni projekt vůbec
realizovat dle smlouvy o poskytnutí dotace. V žádosti je předpokládaný rozpočet,
který při realizaci projektu/činnosti může mít drobné odchylky (např. vznik nové
položky, pokles celkových uznatelných nákladů apod.), které je nutné dle smlouvy
neprodleně hlásit (nelze čekat až na dobu vyúčtování). Dle závažnosti bude změna
posouzena OK nebo Zastupitelstvem města Brna, kteří případně udělí souhlas se
změnou.
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ODPOVĚDI

Prohození položek  "honoráře a lektorné" a "Mzdy a odvody a dohody...", ale vše
se vyřešilo.
První vyúčtování bylo náročné, bez účetní bych to nezvládla, následně to bylo bez
problému, jen pracné.
Nemůžeme hodnotit když vyúčtování ještě neproběhlo.
V některých situacích nevím, zda je možné položky do vyúčtování zahrnout (např.
situace z předchozích let - výroba kovového stojanu - tedy služba zahrnuta být
nemohla, materiál pro výrobu ano).

Vyúčtování včetně účetních dokladů musí být do konce ledna, avšak účetní
uzávěrka spolku probíhá až na konci března. Tedy pokud by se vyúčtování (účetní
doklady, deník) přesunuly na pozdější termín, bylo by to skvělé.

Žádali jsme poprvé, tudíž s vyúčtováním dotace nemáme ještě zkušenost.
Při akcích určených i pro věkovou kategorii dětí, žáků a mládeže bychom uvítali
možnost hrazení drobných odměn a občerstvení (v omezeném rozsahu) pro tyto
věkové kategorie.

Každý má na vyúčtování nějaký názor, pokud se zjistí "chybička" snažíme se u vás
na OK vše napravit a dát do souladu s vašimi předpisy.
Problematika vedení účetnictví v režimu "jednoduchého účetnictví", které souč.
právní úprava de facto nezná (avšak spolky mají výjimku, že se mohou řídit jinak
již neplatnou právní úpravou a vést účetnictví v režimu jednoduchého).

Vyjádření OK: Smlouva a vyúčtování dotace vychází z žádosti o dotaci, kde je
definován předmět dotace a konkrétní náklady/položky, na které je žádáno. 
Do smlouvy jsou opisovány položky z žádosti – pokud si žadatel (viz výše)
naplánoval pouze materiál, potom nemohl vyúčtovat službu. V případě podobných
či jiných nejasností je však možné kdykoli dotazem (mailem či telefonicky)
pochybnosti prokonzultovat a případě následně požádat OK o souhlas se změnou.

Vyjádření OK: Posunutí termínu vyúčtování by posunulo termín podpisu smluv na
následující rok. OK nemůže s příjemcem uzavřít smlouvu, pokud nemá v pořádku
vyúčtování dotace za předchozí rok.

Vyjádření OK: Soutěžní ceny lze zahrnout do rozpočtu. Občerstvení není v souladu
s tím, že dotace poskytované prostřednictvím OK jsou určeny k uspokojování
kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.
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ODPOVĚDI

9

14 Máte nějaké připomínky k dotačnímu systému?

Ne (2x)
Výsledky i přidělené peníze by mohly být dříve oznámeny, resp. vyplaceny.
Vyjádření OK: Přidělování dotací je administrativně náročný proces, který nelze za
současných podmínek urychlit. Ročně je v oblasti kultury podáváno cca 400
žádostí, které posuzuje OK a hodnoticí komise, následně jsou předloženy
orgánům města Brna (Komise kulturní, Rada města Brna, Finanční výbor a
Zastupitelstvo města Brna - některé zasedají pouze jednou měsíčně). Zároveň
dotace nemůžou být vyplaceny dřív, než má příjemce uzavřeno vyúčtování za
předchozí rok.
Docela v pořádku, jen jsem se z pozice žadatele při vyúčtování cítila, jako bych
byla preventivně vyhodnocena jako podvodník s toaletním papírem ve vyúčtování.
Jednání mi přišlo nevhodné, vyúčtování dotací bych přenechala zkušenějším.

Bylo by dobré kvalitněji zdůvodňovat neudělení dotací.

Velmi byrokratický, těžkopádný, administrativně náročný, vyžadující profesionální
osobu znalou nejlépe v podvojném účetnictví. Menší subjekty či fyzické osoby jsou
touto formou diskriminováni.

Vyjádření OK: Podrobněji viz výše (ot. 13)

Vyjádření OK: Každou žádost jednotlivě posuzuje hodnoticí komise, po
vyhodnocení obdrží každý žadatel závěrečný hodnoticí list s výsledným bodovým
hodnocením a slovním zdůvodněním. Tento hodnoticí list má k dispozici i na
serveru.

Vyjádření OK: Podmínky určuje poskytovatel, který je legislativně zavázán
sledovat, zda s veřejnými prostředky je nakládáno účelně, hospodárně a
efektivně. S nařčením z diskriminace nelze souhlasit. Pokud je žadatel schopen
správně vytvořit a do dotačního systému podat žádost, měl by být s podstatně
menšími nesnázemi schopen vyúčtovat dotaci. Je třeba řádně přečíst smlouvu,
popř. pokyny k vyúčtování dotace zveřejněné spolu s povinným formulářem
vyúčtování, lze si sjednat i osobní konzultaci. OK nepožaduje pouze podvojné
účetnictví, je akceptováno i jednoduché účetnictví a je věcí příjemce, jak kvalitně
ho vede. Po fyzických osobách není účetnictví požadováno.



ODPOVĚDI

10

Automaticky nastavené upozornění na blížící se termín odevzdání vyúčtování
dotace. Věřím, že by to hodně žadatelů uvítalo. Nový rok je vždy velice hektický a
může se stát, že člověk zapomene. Jinak jsem se s žádným větším problémem
nesetkala.

Celý systém je příliš zdlouhavý, což vede k pozdnímu vyplácení dotaci.
Prosím o rychlejší zpracování. Je nešťastné, že žádáme na podzim a výsledky se
dozvídáme až v květnu/červnu... Spousta akcí takto nejde realizovat. Děkuji moc.

Bez připomínek
Zamítnuté žádosti byly vysvětleny poněkud irelevantně. Měla jsem dojem, že o
výsledcích nerozhodovali erudovaní lidé. Ocenila bych osobní konzultaci právě po
zamítnutých žádostech, abych věděla, z jakého důvodu to nastalo a čemu se mám
vyvarovat.

Nový systém je velký posun dopředu a rozhodně se povedl. 
Vše je vyhovující
Udělal bych jasnou škálu hodnocení, bez vstupů lidského faktoru.
Vyjádření OK: Jasná škála hodnocení již existuje (viz tabulky v jednotlivých
dotačních programech) a bez vstupu lidského faktoru by nebylo možné jednotlivá
kritéria posoudit.

Vyjádření OK: Plnění smluvních povinností je věcí příjemce dotace, který si sám
může jakkoliv hlídání termínu zajistit. V minulosti OK upozorňoval na povinnost
vyúčtovat v období těsně před datem pro vyúčtování ty, kteří dosud nepředložili
vyúčtování (byly podstatně vyšší sankce – 10 % nebo vratka). Setkali jsme se
naopak s negativními reakcemi a odpovědí, že o povinnosti příjemci vědí a termín
splní, proč předčasně do věci zasahujeme, a tím je obtěžujeme.

Vyjádření OK: Přidělování dotací je administrativně náročný proces, každoročně je
podáno cca 400 žádostí. Výsledky obvykle bývají dostupné v únoru. Hned po
schválení v Zastupitelstvu jsou výsledky vyvěšeny na stránkách OK. Přednostně OK
písemně informuje žadatele, kteří dotaci neobdrželi. Příjemci jsou rovnou vyzváni 
k podpisu smlouvy, který obvykle probíhá v březnu a dubnu.

Vyjádření OK: Každou žádost jednotlivě posuzuje hodnoticí komise, jejímiž členy
jsou odborníci na danou oblasti. Po vyhodnocení obdrží každý žadatel závěrečný
hodnoticí list se slovním zdůvodněním. Informování žadatelů pouze formou
individuální konzultace nejsou možné z důvodu velkého množství podaných žádostí
(až 400), s případnými nejasnostmi se lze obrátit na OK, nicméně není možné
zajistit konzultace přímo s členy hodnoticí komise nebo sdělit dílčí hodnocení.
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Duplicita při podávání žádostí, po elektronickém podání nutnost podání v listinné
formě.

Méně folklóru, více historie + pamětihodnosti.
Pouze pozitivní. Jsem z Plzně a nikdo mne v Brně nezná, tedy vše funguje jen na
základě obsahu žádosti o dotaci a jejího posouzení - bez protekce, čistě. A za to
městu Brnu děkuji.
Preferuji vyúčtování rovněž elektronicky. Stejným způsobem vkládání příloh.

Ne, děkuji.
Máme 3 připomínky:

Vyjádření OK: Současná legislativa bohužel neumožňuje jinou formu podání žádosti.
Písemnou formu lze nahradit datovou schránkou anebo emailem s elektronicky
ověřeným podpisem.

Vyjádření OK: Stejně jako žádost by bylo nutno doručit s ohledem na zákon 
č. 499/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášku č. 259/2012 Sb. a vnitřní předpisy
magistrátu vyúčtování jak elektronicky, tak i písemně, což by naopak příjemce víc
časově zatěžovalo.

1. termíny dotačního řízení: Pokud je váš projekt (nebo jedna z jeho akcí)
naplánována na 01-03 měsíc daného roku, nemáte včas potřebnou informaci o tom,
zda jste v dotačním řízení uspěli. Pro někoho to může být velký problém. 
2. Do vyúčtování by měly spadat VŠECHNY související náklady na projekt, nikoli jen
ty vyplacené v daném roce, pro který se dotace uděluje.... Bookingové poplatky,
zahraniční honoráře, letenky apod... se kupují mnohdy ve velkém předstihu (a
pokud je akce, a to jak ze smluvních, tak z finančních důvodů (je to levnější) Pokud
hradíte náklady na zahraničního interpreta, který vystupuje v únoru, v prosinci už
máte vše uhrazeno. Ve vyúčtování projektů je pak problém vykázat částku, která je
uváděna v rozpočtu.
3. Vyúčtování celoroční provoz - K datu 31.1. nemáme k dispozici všechna data
související s ročním hospodařením. Ty máme až k 31.3. nebo ke dni podání
daňového přiznání. Zvykli jsme si pak posílat vyúčtovací formulář znovu,
aktualizovaný, ale pro nováčky by asi stálo za to, připsat do podmínek vyúčtování,
že chápete, že v tuto chvíli není vyúčtování konečné... a že je možno později zaslat
aktualizaci... Může to být matoucí... Moc děkuji za anketu. Určitě pomůže.
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Vzhledem k velkému kulturnímu rozsahu akcí Biskupství brněnského (programy
Diecézního muzea, Diecézního centra mládeže, Diecézního katechetického centra,
dále každoroční Noc kostelů a Křesťanský advent a Vánoce) není možné žádat o
finanční podporu dalších programů, protože počet žádostí od jedné organizace je
omezen. Navrhujeme rozšíření počtu žádostí o dotaci u velkých organizací s širším
rozsahem kulturní nabídky.

 
Vyjádření OK:
ad 1) Souhlasíme, pro financování projektu je však nutno hledat i jiné zdroje. Dotace
je však nenároková – viz b. 1 a pořadatel musí zvážit všechna rizika spojená s tím, že
by dotaci např. neobdržel vůbec.
ad 2) Pokud žadatel nežádá na víceletou dotaci, jednoleté dotace jsou navázány na
rozpočet města Brna, který je na období 12 měsíců (1-12/rok). Po uplynutí roku je
také uzavíráno účetnictví města vč. zahrnutí vyúčtování dotací.
ad 3) Na formuláři pro vyúčtování je skutečnost nákladů a výnosů projektu uvedena
ve sloupci „skutečnost ke dni vyúčtování…“, menší spolky k 31.1. mohou mít už
účetnictví uzavřené, u ostatních se postupuje individuálně.

Vyjádření OK: Žadatelé by měli využívat vícezdrojového financování a žádat si
o dotaci například u Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje atp. Žadatelé si sami
určují, které projekty jsou pro ně prioritní, co se týče podpory města Brna. Podobné
rozšíření pouze pro velké organizace by vedlo k diskriminaci menších subjektů.

Podání žádosti a vyúčtování je celkově přehledné a srozumitelné, ale pomohla by
nápověda ke kategoriím rozpočtu - občas si nejsem jistý, do které položky mohu
zahrnout které platby.

Důvod zamítnutí byl nejasný.

Myslíme si, že anketa tohoto typu je dostačující, školení není potřeba.

Vyjádření OK: U většiny položek žádosti jsou doplněny vysvětlivky. V případě dalších
nejasností jsou žadatelé vřele vítáni na námi pořádaném školení pro podávání
žádostí, případně mohou s dotazy kontaktovat Oddělení veřejnosprávní kontroly OK.
V řadě položek závisí na druhu dokladu, který žadatel bude vykazovat, formulář tak
konkrétně nelze specifikovat.

Vyjádření OK: Každý žadatel obdrží závěrečný hodnoticí list se slovním
zhodnocením.


