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1. Změna čl. II. Předkládání žádostí
Článek II. Předkládání žádostí se mění takto:
V odstavci 5. se doplňuje odbor ve znění:
„2000 – Útvar tajemníka

- lesní hospodářství
- životní prostředí
- chovatelské spolky“

a odbor „2700 – Odbor OÚRV“ se zrušuje se všemi odrážkami.
2. Změna čl. III. Druhy poskytovaných dotací
Článek III: Druhy poskytovaných dotací se mění takto:
Na začátku článku III: se v odstavci týkajícím se „Dotace typu A“ za poslední větu vkládá text: „Částka
pro poskytování dotací je ve schváleném rozpočtu městské části uvedena jako rezerva, z toho 90 %
na konkrétních paragrafech rozpočtové skladby podle oblastí podporovaných činností dle působnosti
jednotlivých komisí RMČ a 10 % jako nespecifikovaná rezerva. Použití této rezervy na dotace
konkrétním příjemcům bude řešeno rozpočtovým opatřením, jež bude provedeno v prvním čtvrtletí
roku, ve kterém bude dotace poskytována.“
V písm. a) odstavci 4. se na konci věty zrušuje část věty za čárkou „ve schváleném rozpočtu městské
části.“
V písm. a) odstavci 5. se druhá věta ve znění:
„V opačném případě bude žadatel do 31. 1. vyrozuměn o výši dotace obsažené ve schváleném
rozpočtu MČ a v prvním čtvrtletí příslušného roku bude vyzván k podpisu smlouvy.“
zrušuje a nahrazuje větou:
„V opačném případě bude žadatel do 30. 4. vyrozuměn o výši schválené dotace a v průběhu druhého
čtvrtletí příslušného roku bude vyzván k podpisu smlouvy.“
3. Změna čl. IV. Povinnosti příjemce dotace
Článek IV. Povinnosti příjemce dotace se mění takto:
V odstavci 3. se za poslední větu doplňuje věta: „Příjemce dotace je rovněž povinen na svých
webových stránkách (pokud je provozuje) zveřejnit po jejím přijetí informace o této dotaci, a to
o jejím poskytovateli, výši a účelu.“
4. Změna čl. V. Povinnosti poskytovatele dotace a komisí rady MČ
Článek V. Povinnosti poskytovatele dotace a komisí rady MČ se mění takto:
V odstavci 2. se druhá věta ve znění:
„Odpovědný pracovník po dohodě předloží předsedům jednotlivých komisí rady MČ, popřípadě dalším
jejím členům, elektronické žádosti o dotace, včetně příloh, které popisují konkrétní účel, na jehož
realizaci bude dotace určena, (u dotace typu A nejpozději však do 15.10).“

zrušuje a nahrazuje větami:
„Odpovědný pracovník po dohodě předloží předsedům jednotlivých komisí rady MČ, popřípadě dalším
jejím členům, elektronické žádosti o dotace, včetně příloh, které popisují konkrétní účel, na jehož
realizaci bude dotace určena, u dotace typu A nejpozději do 31.12. U dotací typu A odpovědný
pracovník do tohoto termínu zároveň sdělí předsedům komisí RMČ celkovou částku vyčleněnou
ve schváleném rozpočtu na příslušnou oblast, kterou komise doporučí k rozdělení na konkrétní
příjemce dotací na základě hodnocení žádostí dle kritérií stanovených v čl. II. odst. 6. těchto pravidel.“
V odstavci 6. se termín 15. 11. nahrazuje termínem 31. 1.
V odstavci 7. se dosavadní text ve znění:
„U dotací typu A projednají uvolnění funkcionáři (starosta a místostarostové) návrh ke schválení dotací
a jejich výši s ohledem na doporučení komisí a provedou jejich redukci při sestavování návrhu
rozpočtu na následující kalendářní rok. V rámci projednávání návrhu rozpočtu projedná navrhovanou
výši dotací RMČ, Finanční výbor ZMČ, Zastupitelstvo MČ. Konkrétní výše dotací typu A pro jednotlivé
žadatele je schválena Zastupitelstvem MČ v rámci rozpočtu na následující kalendářní rok.“
zrušuje a nahrazuje textem:
„U dotací typu A projedná Rada MČ doporučení komisí na výše dotací konkrétním příjemcům a
v případě potřeby RMČ může využít 10% nespecifikované rezervy (vytvořené podle článku III. těchto
pravidel) k navýšení nebo doplnění návrhu komisí. Z doporučení komisí a případných úprav RMČ bude
zpracován návrh rozpočtového opatření, které bude do Zastupitelstva MČ předloženo nejpozději do
konce prvního čtvrtletí. Do uvedeného termínu bude rovněž do ZMČ předložen materiál ke schválení
smluv o poskytnutí dotací typu A. V rámci projednávání návrhu příslušného rozpočtového opatření
projedná navrhovanou výši dotací typu A Rada MČ, Finanční výbor ZMČ, Zastupitelstvo MČ.“

5. Ustanovení o účinnosti
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015.

Tento dodatek byl projednán na 8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň dne 10. 9. 2015 a schválen
usnesením č. 3/8.

