I. Neinvestiční dotace typu B spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015
č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

1.

AEROBIK CENTRUM BRNO
Merhautova 1070/224
613 00 Brno

aerobik

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dětí a mládeže a senior. kategorie ve
sportovním aerobiku, vč. účasti na
republikových a mezinárodních
soutěžích
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

2.

Vysokoškolský sportovní klub
Vysokého učení technického v
Brně, občanské sdružení
Technická 2896/2
616 69 Brno

aerobik, florbal,
americký fotbal,
badminton,
lyžování, aj.
(12 oddílů)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých ve 12 sportovních
odvětvích
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

3.

Sportovní klub FIT4ALL Brno
Oblá 408/39
634 00 Brno

aerobik

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých ve sportovním
aerobiku, vč. účasti na MČR
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

4.

SK SPEED Brno, spolek
Vojtova 517/21
639 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v atletice
(výkonnostní a vrcholová)

5.

Vysokoškolský sportovní klub
Univerzita Brno
Heinrichova 894/24
602 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v 18 oddílech VSK
(vyjma činnosti na vrcholový sport v
atletice, plavání a skoků do vody), vč.
pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní a vrcholová)

6.

Vysokoškolský sportovní klub
Univerzita Brno
Heinrichova 894/24
602 00 Brno

atletika, plavání,
basketbal, MG,
volejbal,
lyžování,
cheerleaders,
volejbal, aj. (18
oddílů)
atletika, plavání,
MG, volejbal,
basketbal,
lyžování a
cheerleaders
(7 oddílů)

7.

Vysokoškolský sportovní klub
Univerzita Brno
Heinrichova 894/24
602 00 Brno

8.

Vysokoškolský sportovní klub
Univerzita Brno
Heinrichova 894/24
602 00 Brno

9.

AK Olymp Brno
Rerychova 1077/10
635 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
3 družstev mládeže (2 družstev juniorek
a 1 družstva dorostenek) a jednotlivkyň
(výkonnostní a vrcholová)

550 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, sportovní lékařské prohlídky u dětí
a mládeže

10.

AK Olymp Brno
Rerychova 1077/10
635 00 Brno

atletika

Zabezpečení účasti reprezentačního
družstva juniorek města Brna na ECCCJ
2015 družstev - sk. A, T: 09/2015,
Turecko
(výkonnostní a vrcholová)

100 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních

11.

ATHLETIC RUNNERS CLUB
BRNO
Fibichova 45
612 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti a účasti
na soutěžích mládeže i dospělých (vyjma
činnosti na vrcholový sport). Pořádání
náborových akcí pro mládež
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

atletika, plavání,
basketbal, MG,
volejbal,
lyžování,
cheerleaders,
volejbal, softbal
aj. (20 oddílů)
atletika

Zabezpečení reprezentace VSK
Univerzita Brno v rámci družebních
vztahů, Město Brno a region v rámci
členských zemí EU za účelem kvalitního
sportovního zabezpečení v atletice,
plavání, MG, volejbalu, basketbalu,
lyžování a cheerleaders
(rekreační a výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení provozu víceúčelového
sportovního areálu v Brně - Jehnicích pro
činnost oddílů VSK Univerzita Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

Zabezpečení účasti družstva mužů VSK
Univerzita Brno na Poháru mistrů
evropských zemí družstev v crossu 2015,
T: 02/2015, Španělsko
(vrcholová)

130 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, věcné ceny, startovné,
rozhodčí, věcné ceny, odměny mládežnickým
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
75 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravování účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce
30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce
90 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, věcné ceny
880 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, rozhodčí, věcné ceny, sportovní
lékařské prohlídky u dětí a mládeže, odměny
mládež. trenérům v celkové výši max. do 30%
z poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
40 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, věcné
ceny

50 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvestiční údržby a drobných neinvestičních
oprav areálu

20 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěži

40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny,
sportovní lékařské prohlídky u dětí a mládeže

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Zabezpečení účasti reprezentace města
Brna na XXII. ročníku "Stuttgarter Zeintung - Lauf" - mezinárodním závodě
partnerských měst v silničním běhu,T:
06/2015, Stuttgart
(vrcholová)
Zabezpečení provozu atletického
stadionu AC Moravská Slavia Brno pro
celoroční činnost a soutěže mládeže i
dospělých v atletice
(výkonnostní a vrcholová)

12.

ATHLETIC RUNNERS CLUB
BRNO
Fibichova 45
612 00 Brno

atletika

13.

AC Moravská Slavia Brno
Vojtova 541/12
639 00 Brno

atletika

14.

AC Moravská Slavia Brno
Vojtova 541/12
639 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v atletice, vč.
pořádání soutěží
(výkonnostní a vrcholová)

15.

AC Track & Field Brno
Lidická 1875/40
602 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti mládeže
a dospělých v atletice, vč. pořádání
soutěží
(rekreační, výkonnostní)

16.

Atletický oddíl Bystrc Young
Athletic Club Brno
Laštůvkova 920/77
635 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
oddílu BYAC Brno a provozu
sportovního areálu školy Laštůvkova 77
pro veřejnost (děti a mládež)
(rekreační a výkonnostní)

17.

JUMP ATHLETIC CLUB BRNO
Kovalovice 206
664 06 Viničné Šumice

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže v atletice a pořádání závodů:
Vánoční laťka, Vánoční dětská hala,
Novoroční skoky, MZ, přebory odd. aj.
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

18.

Sportovní klub Kociánka Brno, o.s. atletika, boccia,
Kociánka 2
cyklistika,
612 00 Brno
lukostřelba aj.
(8 odvětví)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dětí, mládeže dospělých s tělesným a
kombinovaným postižením v 8 sport.
odvětvích. Pořádání soutěží
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)

19.

"MC atletika Brno"
Kounicova 685/20
602 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti mládeže
v atletice, včetně účasti a pořádání
soutěží
(rekreační, výkonnostní)

20.

MARATON BRNO
Gorazdova 91/2
602 00 Brno

atletika

Celoroční běžecká příprava dětí, mládeže
a dospělých pod náz.: BehejBrno.com
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

21.

SHL ŘEČKOVICE
Měřičkova 51
621 00 Brno

badminton

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých - družstev i
jednotlivců v badmintonu, vč. účasti A
týmu smíšených družstev ve 3. lize
(výkonnostní)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

25 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředění

110 000 provozní náklady (voda, plyn, el. energie)
atletického stadionu, vč. neinvest. údržby a
drobných neinvest. oprav, odměny správcům
sport. areálů či zařízení provoz. žadatelem v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce
180 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, rozhodčí, věcné ceny, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace v
daném roce
20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, rozhodčí, věcné ceny, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace v
daném roce
130 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředění, provozní náklady (voda), vč.
neinvest. údržby sportovního areálu, odměny
správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
180 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, ubytování a
společné stravné na soutěžích a soustředěních,
věcné ceny, nájemné (ozvučení, světelného
ukazatele výkonů, elektročasomíry,
velkoplošných stanů)
45 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, rozhodčí, věcné ceny, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace v
daném roce
30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, věcné ceny, odměny mládežnickým
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvestiční dotace v daném roce
0 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny,
sportovní prohlídky u dětí a mládeže, nájemné
měřícího zařízení
30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, věcné ceny,
odměny mládežnickým trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvestiční
dotace v daném roce

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

22.

Tělovýchovná jednota Sokol
Jehnice
Ořešínská 9
621 00 Brno - Jehnice

badminton,
volejbal a futsal

Zabezpečení celoročního provozu,
činnosti a soutěží mládeže a dospělých v
badmintonu, volejbalu a futsalu
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

23.

Tělovýchovná jednota Sokol
Jehnice
Ořešínská 9
621 00 Brno - Jehnice

badminton

Zabezpečení účasti družstva TJ Sokol
Jehnice na "Mistrovství Evropy klubů" v
badmintonu, T: 06/2015, Francie
(vrcholová)

24.

Badmintonový club RSC Brno
Dědická 1025/33
627 00 Brno

badminton

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v badmintonu
(výkonnostní a vrcholová)

15 000 nájemné sportovišť

25.

MACCABI BRNO o.s.
tř. Kpt. Jaroše 1922/3
602 00 Brno

Zabezpečení celoročních sportovních a
pohybových aktivit 7 oddílů, vč. soutěží
(rekreační)

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, věcné ceny

26.

badminton, stolní
tenis, cyklistika,
tenis, lyžování,
plavání, turistika
(7 sport. odvětví)
badminton

BADMINTON SCHOOL BRNO,
z.s.
Hilleho 1838/1
602 00 Brno
VYSOKOŠKOLSKÝ
baseball, softball
SPORTOVNÍ KLUB TECHNIKA
BRNO, z.s.
Rybkova 31
602 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže v badmintonu
(rekreační a výkonnostní)

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

28.

VYSOKOŠKOLSKÝ
SPORTOVNÍ KLUB TECHNIKA
BRNO, z.s.
Rybkova 31
602 00 Brno

baseball, softball,
krasobruslení,
lední hokej,
basketbal, judo,
aj. - 12 oddílů

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
12 oddílů VSK Technika, vč. pořádání
soutěží
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

29.

Sportovní klub Draci Brno
Horákova 8
616 00 Brno

baseball

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev, vč. účasti v
JMK přeborech až po extraligu juniorů v
baseballu
(rekreační, výkonnostní)

200 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, rozhodčí,
věcné ceny, sportovní lékařské prohlídky u
dětí a mládeže, odměny mládežnickým
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvestiční dotace v daném roce

30.

MALÁ BASEBALLOVÁ LIGA
Horská 2995/31
616 00 Brno

baseball, futsal,
plážový volejbal
aj.

Zabezpečení provozu sportovního areálu
U Hrocha pro činnost a soutěže v
baseballu, organizaci školních soutěží v
míčových hrách a pro sportování široké
veřejnosti ve futsalu, basketbalu,
volejbalu aj. a pro nejmenší děti
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

250 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neivest. oprav,
odměny správcům sport. areálů či zařízení
provoz. žadatelem v celkové výši max. do
30% z poskytnuté neinvest. dotace v daném
roce, materiální vybavení, věcné ceny

31.

HROŠI BRNO z.s.
Zámezí 301/14
621 00 Brno

baseball

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
6 mládežnických baseball. družstev, 1
mládež. softballového družstva a
družstva mužů A, vč. jejich účasti v
extralize baseballu
(výkonnostní a vrcholová)

32.

PIPAS Brno
Růženec 601/36
644 00 Brno

baseball

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev v baseballu, vč.
účasti žáků U10 a U12 na MČR
(výkonnostní)

150 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, odměny mládežnickým trenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvestiční dotace v daném roce
20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce, nákup materiálu na údržbu hřiště

27.

Zabezpečení provozu baseballového
areálu pro činnost a soutěže mládeže i
dospělých v baseballu a softballu
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

250 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn),
nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné na soutěžích a soustředěních,
odměny mládežnickým trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest.
dotace v daném roce
20 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži, startovné

300 000 provozní náklady (el. energie, voda), vč.
neinvest. údržby a drobné neinvest. oprav
baseballového areálu na Kraví hoře, nákup
neinvest. materiálu na opravy a údržbu,
odměny správcům sport. areálů či zařízení
provoz. žadatelem v celkové výši max. do
30% z poskytnuté neinvest. dotace v daném
roce
900 000 pro 12 odd. nájemné cizích sportovišť, tatami
a ledových ploch, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, sportovní
lékařské prohlídky u dětí a mládeže, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace v
daném roce
pro krasobruslení,viz účel výše

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

33.

"Jihomoravské basketbalové
centrum"
Vídeňská 470/9
639 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev brněnské basketbalové mládeže,
vč. extraligy U19 a U17
(výkonnostní a vrcholová)

700 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné na soutěžích a soustředěních,
rozhodčí, odměny mládežnickým trenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvestiční dotace v daném roce

34.

"Jihomoravské basketbalové
centrum"
Vídeňská 470/9
639 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční provozu sportovní
haly Morenda, Vídeňská 9 v Brně pro
tělovýchovnou a sportovní činnost,
zejména pro míčové sporty a gymnastiku
(výkonnostní a vrcholová)

330 000 provozní náklady (el. energie, voda, tepelná
energie), vč. neinvest. údržby a drobných
neinvest. oprav TVZ, odměny správcům sport.
areálů či zařízení provoz. žadatelem v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest
dotace v daném roce

35.

Sportovní škola míčových her
mládeže
Horákova 3080/7
616 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev dívek v
basketbalu, vč. extraligy U14, U15, U17
a U19
(výkonnostní a vrcholová)

650 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, rozhodčí, věcné
ceny, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže, odměny mládežnickým trenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvestiční dotace v daném roce

36.

Sportovní klub Vinohrady
Mutěnická 21
628 00 Brno

basketbal,
stretball, TO,
petanque

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, nájemné aparatury - ozvučení

37.

Sportovní oddíl Basketbal SK
Královo Pole
Vodova 336/108
612 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční sportovní činnosti
a soutěží 4 oddílů SK, vč. účasti
minižáků U13 v KP. Pořádání soutěží a
akcí pro veřejnost, vč. STREET Brno
2015 aneb XVII. Setkání pod jedním
košem, T: 05/2015, Brno
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev dívek a žen B v
basketbalu, vč. extraligy kadetek U 17 a
juniorek U 19
(výkonnostní a vrcholová)

38.

Sportovní oddíl Basketbal SK
Královo Pole
Vodova 336/108
612 00 Brno

basketbal

39.

"Sportovní akademie mládeže Brno, basketbal
o.s."
Merhautova 836/64
613 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev v tzv.
Basketbalové škole mládeže, vč. účasti U
14, U15, U17 a U19 v lize žáků a kadetů
a juniorů, vč. MČR
(výkonnostní)

40.

Sportovní klub Brno - Žabovřesky
Horákova 3080/7
616 00 Brno

basketbal.
kuželky, OB

41.

Sportovní klub Brno - Žabovřesky
Horákova 3080/7
616 00 Brno

basketbal,
orientační běh a
kuželky

Zabezpečení celoročního provozu
sportovní haly "Rosnička" a kuželny pro
tělovýchovnou a sportovní činnost
basketbalu mládeže i dospělých
např.(ŽBL - BK IMOS Brno - ženy),
basketbal - muži A - 2. liga kuželky JmKP aj.)
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže a dospělých v basketbalu, vč.
účasti mužů A ve II. lize, kuželkách, vč.
účasti v JmKP a v orient. běhu, vč. účasti
na MČR
(výkonnostní a vrcholová)

42.

Tělocvičná jednota Sokol Brno Husovice
Dukelská 49/9
614 00 Brno

basketbal,
volejbal,
sokolská
všestrannost

Zabezpečení účasti družstva Valosunu v
mezinárodní Středoevropské lize
basketbalistek (CEWL) 2015 na základě
umístění v nejvyšší soutěži ŽBL, T: 01 03/2015, Středoevropský region
(vrcholová)

Odstranění havarijního stavu vytápění
tělocvičny TJ Sokol Brno - Husovice,
Sportovní nábřeží

650 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, rozhodčí, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže, odměny mládežnickým trenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvestiční dotace v daném roce
30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, rozhodčí, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, rozhodčí

80 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, sportovní
lékařské prohlídky u dětí a mládeže, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace v
daném roce
630 000 provozní náklady (voda, el. energie, plyn),
včetně drobných neinvest. oprav a neinvest.
údržby sportovní haly a kuželny

170 000 nájemné cizích sportovních zařízení,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné,
sportovní prohlídky u dětí a mládeže
0 Žádost byla zařazena do položky investice a
opravy

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

43.

Sportovní klub Královo Pole,
občanské sdružení
Vodova 336/108
612 00 Brno

basketbal,
volejbal, karate

44.

TARO KAN KARATE TEAM
Rygle 492/23
644 00 Brno

bojové umění

45.

Český svaz karate Goju ryu
Rygle 492/23
644 00 Brno

bojové umění

46.

Škola TAE KWON-DO CLUB
BRNO ITF
Boh. Martinů 806/26
602 00 Brno

bojové umění

47.

Sdružení tradičního Kung Fu Brno bojové umění
Kuklenská 516/8
615 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dětí a mládeže a dospělých v čínském
bojovém umění Kung Fu
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny

48.

Jihomoravský svaz karate
Dědická 1015/22
627 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v karate
(výkonnostní a vrcholová)

90 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže

49.

Otokodate dojo, občanské sdružení bojové umění
Vinohrady 107/15
639 00 Brno

Zabezpečení rozvoje bojového umění
Hakkoryu jujutsu formou celoroční
činnosti a soutěží všech věkových
kategorií a účasti na národních a
mezinárodních akcích
(rekreační, výkonnostní)

20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
drobné neinvest. opravy tatami, cestovné jízdné, vč. přepravy žíněnek, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, věcné ceny, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace v
daném roce

50.

Občanské sdružení pro podporu
rozvoje tradičního karate
Kuršova 977/2
635 00 Brno

bojové umění

30 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, věcné
ceny, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže

51.

JETSAAM GYM
Gruzínská 513/5
625 00 Brno

box

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v karate (soutěží
pod náz. Fudokan karate Brno), vč.
účasti v seriálu závodů završených MČR
a mezinárodními soutěžemi
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v thajském boxu, účast na MČR, MS a
ME
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

52.

S.K. KNOKAUT BRNO
Vranovská 456/36
614 00 Brno

53.

54.

bojové umění

Zabezpečení celoročního provozu
Sokolovny, Srbská 116/4 v Brně pro
tělovýchovnou a sportovní činnost v
basketbalu, karate, volejbalu, MG,
sokolské všestrannosti
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
talentované mládeže ve sportovním
karate
(vrcholová)

100 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn)

Zabezpečení přípravy a soutěží
brněnských závodníků v mládežnické
kategorii v karate stylu Goju ryu, vč.
uspořádání Mistrovství ČR mládeže v
karate stylu Goju Ryu, 04-05/2015, Brno
(vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti, účasti a
pořádání soutěží všech věkových
kategorií v Tae kwon-Do
(výkonnostní a vrcholová)

60 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, věcné ceny,
cestovné - jízdné

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v boxu, vč. účasti v 1. lize mužů a
juniorské lize
(výkonnostní a vrcholová)
První curlingový klub Brno
curling
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
Zahradní 448/47
mládeže a dospělých v curlingu,
628 00 Brno
vč.účasti seniorského týmu v extralize a
přípravy na MS, ME
(výkonnostní a vrcholová)
Tělovýchovná jednota Favorit Brno cyklistika
Zabezpečení celoročního provozu
Křížkovského 416/22
dráhová, silniční, brněnského Velodromu TJ Favorit Brno,
603 67 Brno
BMX, MTB,
celoroční činnosti a soutěží 6 odd. TJ,
sálová cyklistika vč.pořádání soutěží: 500 + 1 kolo,
Přilba Moravy aj.
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
box

90 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, rozhodčí, věcné
ceny

150 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné ceny

80 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, startovné, sportovní lékařské
prohlídky u dětí a mládeže, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace v
daném roce
25 000 nájemné sportovišť a ringu, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, startovné,
rozhodčí
90 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny
1 300 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
TVZ, nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné na soutěžích a soustředěních,
rozhodčí, věcné ceny, sportovní lékařské
prohlídky u dětí a mládeže, odměny
(správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem a mládež. trenérům) v celkové výši
max. do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

55.

Tělovýchovná jednota DUKLA
Brno
tř. Generála Píky 827/2
613 00 Brno

cyklistika

56.

ÚAMK-AMK STARÉ BRNO
Francouzská 380/46 Absolonova
719/30(kor.adresa)
602 00 Brno

cyklistika

57.

PELL´S TEAM
Slaměníkova 316/27
614 00 Brno

cyklistika

58.

59.

Projekt
(sportovní úroveň)

Zabezpečení celoroční tréninkové
činnosti mládeže, žen a mužů (vyjma
činnosti na vrcholový sport v cyklistice,
ženy a muži), vč. účasti a pořádání
závodů v silniční a dráhové cyklistice
(vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
oddílu biketrialu, vč. uspořádání MČR a
účasti na soutěžích v ČR i zahraničí
(výkonnostní a vrcholová)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v cyklistice - horských kolech a
silničních kolech
(rekreační, výkonností a vrcholová)
GT Czech Team
cyklistika
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
Karásek 2121/11
horská kola
juniorů, žen i mužů v cyklistice MTB 621 00 Brno
(disciplíny MTB) disciplíny XCO XCE, XCM, 4X, DH,
Enduro
(výkonnostní a vrcholová)
VYSOKOŠKOLSKÝ
cyklistika
Zabezpečení účasti závodníků VSK
SPORTOVNÍ KLUB TECHNIKA extrémní sporty Technika na soutěžích v extrémním
BRNO, z.s.
sportu ve čtyřech disciplínách, např.:
Rybkova 31
"Dolomitenmann 2015", T: 09/2015,
602 00 Brno
Lienz; "Adrenalin Cup", T: 06/2015,
Ostravice; "Zubr Cup", T: 07/2015,
Ujčov, "Outdoortrophy", T: 08/2015,
Bregenz
(výkonnostní a vrcholová)

60.

Tělocvičná jednota Sokol Brno Židenice
Gajdošova 18-22
615 00 Brno

florbal, MG,šerm,
volejbal, stolní
tenis,všestrannost
(6 odd.)

Zabezpečení celoročního provozu
Sokolovny, vč. zázemí pro činnost a
soutěže ve florbalu, MG, šermu,
volejbalu, stolním tenisu a všestrannosti
(rekreační a výkonnostní)

61.

Tělocvičná jednota Sokol Brno Židenice
Gajdošova 18-22
615 00 Brno

florbal, MG,
šerm, volejbal,
stolní tenis,
všestrannost
(6 odd.)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
florbalových družstev mládeže a
dospělých, vč. účasti družstev žen B ve
2. lize a juniorek v 1. lize a činnosti odd.
MG, šermu, volejbalu, stolního tenisu a
všestrannosti
(výkonnostní a vrcholová)

62.

Bulldogs Brno
Střední 595/26
602 00 Brno-Ponava

florbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev mládeže, mužů B, C, elévů, žen
a veteránů ve florbalu, vč. soutěží v 1.
lize juniorek, dorostenců, dorostenek,
žen a juniorů v G2 lize ve florbalu
(rekreační, výkonnostní)

63.

SC Hattrick Brno Florbalová škola florbal
Krasová 927/1
614 00 Brno

Zabezpečení celoročního provozu
sportovní haly, činnosti a soutěží dětí a
mládeže ve florbalu. Pořádání
florbalových soutěží
(rekreační a výkonnostní)

64.

OREL jednota Brno - Bohunice
Hraničky 301/5
625 00 Brno

florbal,
všestrannost,
malá kopaná
(8 odd.)

Zabezpečení celoročního provozu
Orlovny pro tělovýchovnou a sportovní
činnost 8 oddílů
(rekreační a výkonnostní)

65.

OREL jednota Brno - Bohunice
Hraničky 301/5
625 00 Brno

florbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
6 družstev všech věkových kategorií v
Orelské florbalové lize, ústředních a
župních turnajích ve florbalu (rekreační
a výkonnostní)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

60 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, rozhodčí, věcné
ceny
40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, odměny mládež. trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest.
dotace v daném roce, neinvestiční údržba
překážek
35 000 cestovné - jízdné, startovné

15 000 materiální vybavení

100 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, startovné

60 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
Sokolovny, odměny správcům sport. areálů či
zařízení provoz. žadatelem v celkové výši
max. do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce
80 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, ubytování a společné stravné
účastníka na soutěžích a soustředěních,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí,
sportovní lékařské prohlídky u dětí a mládeže,
odměny mládež. trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce
250 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníka na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, sportovní
lékařské prohlídky u dětí a mládeže, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace v
daném roce
110 000 provozní náklady (el. energie, voda), nájemné
sportovišť, materiální vybavení, rozhodčí,
odměny (správcům sport. areálů či zařízení
provoz. žadatelem a mládež. trenérům) v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce
80 000 provozní náklady (plyn, el. energie, voda)

20 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, startovné, věcné
ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

66.

Tělocvičná jednota Sokol Brno III
Výstavní 118/26
603 00 Brno

florbal,
všestrannost

Zabezpečení celoroční činnosti
dospělých, vč. účasti a pořádání
florbalových turnajů. Celoroční činnost v
odd. všestrannosti
(rekreační)
Zabezpečení projektu "Sport pro radost
2015" - celoroční činnost a soutěže ve
florbalu, futsalu, stolním tenisu a
volejbalu pro všechny věkové kategorie a
pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti
mládežnických družstev a družstev
dospělých ve florbalu, vč. účasti
dorostenců a mužů v 1. lize
(výkonnostní)

67.

Orel jednota Brno - Židenice
Mikšíčkova 1443/41
615 00 Brno

florbal, futsal,
stolní tenis,
volejbal

68.

FBŠ Hattrick Brno
Loosova 800/1b
638 00 Brno

florbal

69.

Flamingos Brno
Kampelíkova 130/14
602 00 Brno

florbal

70.

FC ZBROJOVKA BRNO, z.s.
Srbská 2838/47a
612 00 Brno

fotbal - hoši a
dívky

71.

SK Líšeň
Kučerova 1776/4
628 00 Brno

fotbal a futsal

Zabezpečení provozu fotbalového
areálu, celoroční činnosti a soutěží
mládež. družstev a družstev mužů ve
fotbalu a futsalu, vč. účasti v
celoměstských soutěžích MSFL a
dorostenecké lize, A muži v divizi ve
futsalu a nově ženy
(výkonnostní)

72.

SK Žebětín
Prokopův kopec 7
641 00 Brno

fotbal

73.

Fotbalový klub SK Bosonohy
Hoštická 417/2
642 00 Brno

fotbal

74.

Sportovní klub Chrlice, občanské
sdružení
Blümlova 764/41
643 00 Brno

fotbal a volejbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev a družstev mužů
ve fotbalu, vč. účasti mužů A v krajské
soutěži
(výkonnostní)
Zabezpečení provozu, celoroční činnosti
a soutěží mládežnických družstev,
družstev mužů a družstva žen ve fotbalu,
vč. účasti mužů A v přeboru JMK a žen
v městské soutěži BSMK
(výkonnostní)
Zabezpečení provozu sportovního areálu
pro fotbal a volejbal, celoroční činnosti
a soutěží mládež. družstev a družstev
mužů ve fotbalu a družstva žen ve
volejbalu, vč. účasti v městských (i
volejbal) a krajských soutěžích ve
fotbalu
(výkonnostní)

75.

Tělovýchovná jednota Brno Soběšice
Borová 510/30
644 00 Brno

fotbal
volejbal,
nohejbal,
všestrannost

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v Amaterské florbalové lize v tzv.
Florbalu pro veřejnost
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládež. družstev (hoši), mládež. družstev
(dívky), vč. účasti U19 st.dorost A v 1.
lize st. dorostu a juniorek v 1. lize
dorostenek
(výkonnostní a vrcholová)

Zabezpečení provozu sportovního areálu
pro celoroční činnost mládeže a
dospělých ve fotbalu, nohejbalu,
volejbalu a všestrannosti, vč.
venkovního kluziště pro veřejnost
(rekreační a výkonnostní)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné ceny
55 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné

60 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
startovné, rozhodčí, odměny mládežnickým
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvestiční dotace v daném roce
5 000 nájemné sportovišť, startovné

2 000 000 nájemné cizích sportovišť, vč. TCM,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, rozhodčí,
věcné ceny, sportovní lékařské prohlídky u
dětí a mládeže, odměny mládežnickým
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
nájemné sportoviště ZŠ Janouškova
950 000 provozní náklady (el. energie, plyn a voda),
vč. nenivestiční údržby a drobných neinvest.
oprav sport. areálů, nájemné cizích sport.
zařízení, materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěžích a soustředěních, startovné,
rozhodčí, odměny (správcům sport. areálů či
zařízení provoz. žadatelem a mládež.
trenérům) v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
90 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
areálu, materiální vybavení, nájemné cizích
sportovišť, cestovné - jízdné, rozhodčí
100 000 provozní náklady (el. energie), neinvest.
údržba a drobné neinvest. opravy fotbalového
areálu, nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, rozhodčí
275 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
hřišť a budovy, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, rozhodčí,
odměny (správcům sport. areálů či zařízení
provoz. žadatelem a mládež. trenérům) v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce
70 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn)
sportovního areálu TJ, vč. neinvest. údržby a
drobných neinvest. oprav sportovního areálu
TJ

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

76.

FC Soběšice
Borová 510/30
644 00 Brno

fotbal

Zabezpečení celoroční činnosti a
soutěží družstev mládeže a mužů ve
fotbalu, vč. účasti v městských a
krajských soutěžích
(výkonnostní)

77.

Sportovní klub Moravská Slavia
Brno - fotbal, o.s.
Vojtova 541/12
639 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu
Vojtova 12 v Brně, vč. celoroční činnosti
a soutěží družstev mládeže a mužů ve
fotbalu, vč. účasti v městských a
krajských soutěžích
(výkonnostní)

78.

FC Slovan Brno, z. s.
Bělohorská 4350/48
636 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
celoroční činnosti a soutěží družstev
mládeže a mužů ve fotbalu, vč. účasti
městských a krajských soutěžích
(výkonnostní)

79.

TJ Tatran Starý Lískovec o.s.
Klobásova 600/79
625 00 Brno

fotbal a tenis

Zabezpečení provozu fotbalového areálu
a tenisových dvorců TJ a celoroční
činnosti družstev mládeže a mužů vč.
účasti na městských a krajských
soutěžích ve fotbalu
(rekreační a výkonnostní)

80.

Tělovýchovná jednota START
Brno
Loosova 800/1b
638 00 Brno

fotbal,
Zabezpečení provozu sportovního areálu
lukostřelba, tenis, TJ Start pro celoroční činnost 7 odd. TJ
volejbal,
(rekreační a výkonnostní)
turistika, aj.
(7 odd.)

81.

Tělovýchovná jednota START
Brno
Loosova 800/1b
638 00 Brno

fotbal,
lukostřelba, tenis,
volejbal,
turistika, aj.
(7 odd.)

Zabezpečení celoroční činnosti 7 oddílů
TJ, vč. účasti v soutěžích družstev
mládeže a dospělých ve fotbalu,
lukostřelbě, tenisu a nohejbalu
(rekreační a výkonnostní)

82.

Tělovýchovná jednota START
Brno
Loosova 800/1b
638 00 Brno

fotbal, tenis,
volejbal,
lukostřelba,
turistika, aj. (7
odd.)

Rekonstrukce vytápění víceúčelové haly
TJ Start Brno
(rekreační a výkonnostní)

83.

FC SPARTA BRNO
Mariánské nám. 618/3
617 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu
Mariánské nám. 3 a TSM FC Sparta
Brno, Hněvkovského 192. Dále celoroční
činnosti a soutěží družstev mládeže mužů
ve fotbalu, vč. účasti U12 - U15 v MSL
Jih SpSm a U19 MSDL SCM
(výkonnostní)

84.

Tělovýchovná jednota TATRAN
Kohoutovice
Voříškova 864/59
623 00 Brno

fotbal, tenis,
basketbal,
cyklistika,
rekreační sporty

Zabezpečení provozu sportovního areálu
pro fotbal, tenis, volejbal a nohejbal, dále
celoroční činnosti ve fotbalu, basketbalu,
tenisu, cyklistice a rekreačních sportech,
vč. účasti v soutěžích ve fotbalu,
basketbalu, cyklistice a tenisu
(rekreační a výkonnostní)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

145 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, drobná neinvest.
údržba a drobné neinvestič. opravy fotbal.
hřišť
360 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
travnatého hřiště a zázemí, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěžích a soustředěních, startovné,
rozhodčí, věcné ceny, sportovní lékařské
prohlídky u dětí a mládeže
275 000 provozní náklady (voda, plyn, el. energie), vč.
nenivest. údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalových areálů (Pod sídlištěm a
Bělohorská), nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, rozhodčí, odměny
správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
275 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalového hřiště, tenisových kurtů a šaten,
nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné
150 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvestiční údržby a drobných neinvest.
oprav sportovního areálu

70 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže
0 Žádost byla zařazena do položky investice a
opravy

830 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest.údržby a drobných neinvest. oprav
fotbal. areálů, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, rozhodčí,
věcné ceny, sportovní lékařské prohlídky u
dětí a mládeže
360 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního areálu, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, rozhodčí,
věcné ceny, odměny (správcům sport. areálů
či zařízení provoz. žadatelem a mládež.
trenérům) v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

85.

Tělovýchovná jednota Maloměřická fotbal,
cementárna a vápenice Brno
volejbal a
ul. Borky
nohejbal
614 00 Brno

Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
celoroční činnosti ve fotbalu, rekreačním
volejbalu a nohejbalu, vč. účasti družstev
mládeže a mužů ve fotbalu v městských
a krajských soutěžích
(rekreační a výkonnostní)

80 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn),
vč.neinvest. údržby a drobných neinvest.
oprav sportovního areálu, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení, cestovné jízdné, startovné, rozhodčí

86.

"FC Svratka Brno, o. s."
Svratecká 198/11
624 00 Brno - Komín

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu
pro fotbalové středisko mládeže v
Žabovřeskách a areálu pro dorost a muže
v Komíně, dále celoroční činnosti a
soutěží družstev mládeže a mužů ve
fotbalu, vč. účasti v městských a
krajských soutěžích
(výkonnostní)

87.

FC MEDLÁNKY, o.s.
Hudcova 33
621 00 Brno - Medlánky

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
celoroční činnosti a soutěží družstev
mládeže, mužů a žen ve fotbalu, vč.
účasti v městských a krajských soutěžích
(výkonnostní)

88.

Sportovní klub Slatina
Tuřanka 1260/1
627 00 Brno

fotbal, tenis,
stolní tenis,
kulturistika,
ČASPV

Zabezpečení provozu tělovýchovného
zařízení SK Slatina, celoroční činnosti v
5 oddílech, vč. účasti družstev mládeže a
mužů v městských a krajských soutěžích
ve fotbalu, stolním tenisu a tenisu
(rekreační a výkonnostní)

89.

FC DOSTA BYSTRC KNÍNIČKY
Obvodová 1211/4
635 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu
FC Dosta Bystrc a celoroční činnosti a
soutěží družstev mládeže a mužů ve
fotbalu, vč. účasti v městských a
krajských soutěžích (výkonnostní)

90.

ČAFC Židenice 2011
Pastrnkova 865/2
615 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu
na ul. Pastrnkova 2, celoroční činnosti a
soutěže družstev mládeže v městských a
krajských soutěžích
(výkonnostní)

140 000 provozní náklady (el. energie, voda),
vč.neinvest. údržby a drobných neinvest.
oprav fotbalového areálu, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěžích a soustředěních, startovné,
rozhodčí, sportovní lékařské prohlídky u dětí
a mládeže, odměny (správcům sport. areálů či
zařízení provoz. žadatelem a mládež.
trenérům) v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

91.

Sportovní klub Tuřany
Hanácká 448/38
620 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
celoroční činnosti a soutěží družstev
mládeže a mužů ve fotbalu, vč. účasti v
městských a krajských soutěžích
(výkonnostní)

230 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvest.údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalového areálu, nájmené cizích sportovišť,
materiální vybavení, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí

92.

SPORTOVNÍ KLUB JUNDROV
Veslařská 546/124
637 00 Brno

fotbal a tenis

Zabezpečení provozu fotbalového a
tenisového areálu, celoroční činnosti a
soutěží družstev mládeže a dospělých ve
fotbalu a tenisu vč. účasti v městských a
krajských soutěžích
(výkonnostní)

70 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalového a tenisového areálu, nájemné
cizích sportovišť, materiální vybavení

420 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda) 2
fotbalových areálů, vč. neinvest. údržby a
drobných neinvest. oprav, cestovné - jízdné,
nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, startovné,
rozhodčí, sport. lékařské prohlídky u dětí a
mládeže, odměny správcům sport. areálů či
zařízení provoz. žadatelem v celkové výši
max. do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce
290 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn) vč.
neinvest.údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního areálu, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, rozhodčí,
odměny (správcům sport. areálů či zařízení
provoz. žadatelem a mládež. trenérům) v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce
290 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn)
fotbalového areálu a tenisových kurtů, vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav,
nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, odměny správcům sport. areálů či
zařízení provoz. žadatelem v celkové výši
max. do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce
420 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalového areálu, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
startovné, rozhodčí

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

93.

FC NORDIC Brno z.s.
Palackého třída 879/84
612 00 Brno

fotbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev ve fotbalu, vč.
účasti v městských a krajských soutěžích
(výkonnostní)

94.

LOKOMOTIVA BRNO HORNÍ
HERŠPICE - oddíl kopané, o.s.
Sokolova 2
619 00 Brno

fotbal - muži,
ženy

Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
celoroční činnosti a soutěží družstev
mládeže, mužů a žen ve fotbalu, vč.
účasti v okresních přeborech, ženy A ve
2. lize, přípravka - dívky 1. lize
(výkonnostní)

95.

Městský fotbalový svaz Brno
Vídeňská 470/9
639 00 Brno

fotbal

Zabezpečení účasti a pořádání turnajů
žákovských mužstev s mezinárodní
účastí ve fotbalu a činnosti Městského
fotbalového svazu v r. 2015
(výkonnostní)

96.

SK Obřany
Zlatníky 656/1A
614 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
celoroční činnosti a soutěží družstev
mládeže a mužů ve fotbalu, vč. účasti v
městských přeborech
(výkonnostní)

97.

TJ Tatran Bohunice
Neužilova 201/35
625 00 Brno

fotbal, házená

Zabezpečení celoročního provozu
sportovního areálu vč. hal pro
tělovýchovnou a sportovní činnost
fotbalu a házené, vč. pořádání soutěží
(výkonnostní a vrcholová)

98.

TJ Tatran Bohunice
Neužilova 201/35
625 00 Brno

fotbal, házená

99.

Klub malé kopané HELAS BRNO
Horácké nám. 2
621 00 Brno

futsal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev mládeže a mužů ve fotbalu, vč.
účasti v městkých, krajských soutěžích a
MS dorost. divizi. Dále činnosti družstev
mládeže (JM liga), žen i mužů v házené,
vč. účasti mužů A v 1. lize a ml.
dorostenek v lize v házené
(výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže U17 a U19 v extralize juniorů
a 2 družstev mužů (vyjma vrcholového
družstva mužů) ve futsalu
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže U17, U19, U21 ve futsalu, vč.
účasti U17 a U19 v 1. celostátní lize
(výkonnnostní a vrcholová)

100. FC TANGO BRNO
Rybnická 60/75
634 00 Brno

futsal

101. Tělocvičná jednota Sokol Brno Holásky
Požární 387/10a
620 00 Brno

futsal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dospělých ve futsalu, vč. účasti 1
družstva v městském přeboru. Pořádání
soutěží ve futsalu a nohejbalu
(výkonnostní)

102. Gioia Brno
Vondrákova 666/68
635 00 Brno

futsal

103. Brněnská asociace futsalu
Rybnická 75
634 00 Brno

futsal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dospělých ve futsalu, vč. účasti družstva
mužů v celostátní lize
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoročního provozu
venkovního hřiště a nafukovací haly, vč.
činnosti B.A.F. a pořádání soutěží:
Okresní přebor, městské soutěže A - E,
turnajové soutěže pro mládež ve futsalu
(rekreační a výkonnostní)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

60 000 nájemné cizích sportovišť, neinvest. údržba
hrací plochy a zázemí, el. energie (osvětlení
hřiště), materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěžích a soustředěních, rozhodčí,
odměny mládežnickým trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest.
dotace v daném roce
150 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalového areálu, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, rozhodčí,
věcné ceny, sportovní lékařské prohlídky u
dětí a mládeže, odměny (správcům sport.
areálů či zařízení provoz. žadatelem a mládež.
trenérům) v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
160 000 nájemné (sportovišť a prostor pro činnost
MěFS), materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěžích a soustředěních, startovné,
rozhodčí, věcné ceny
100 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalového areálu, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, rozhodčí
1 100 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního areálu a sportovních hal, odměny
správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
700 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí

210 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, rozhodčí

100 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, rozhodčí, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce
8 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné

5 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
startovné, rozhodčí

80 000 provozní náklady (el. energie, plyn) TVZ,
nájemné cizích sportovišť

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

104. Futsal pro nevidomé - Avoy MU
Brno
Klímova 11
616 00 Brno

futsal

Zabezpečení účasti hráčů Avoy MU
Brno na mezinárodních turnajích ve
futsalu pro nevidomé, 04 - 10/2015,
Chemintz, Hamburk, Hereford, Lipsko,
Praha (výkonnostní)

10 000 cestovné-jízdné, ubytování a společné stravné
na soutěžích a soustředěních

105. TJ Tatran Bohunice
Neužilova 201/35
625 00 Brno

házená

30 000 cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníku na ME, startovné

106. Tělocvičná jednota Sokol Brno Obřany - Maloměřice
Obřanská 646/13
614 00 Brno

házená

Zabezpečení účasti dvou výběrů města
Brna na EGM Evropských seniorských
hrách v házené v kategoriích +35 let a
+45 let, T: 10/2015, Francie
(výkonnostní)
Zabezpečení provozu nafukovací haly a
celoroční činnosti družstev mládeže a
mužů v házené, vč. účasti mužů A ve 2.
lize a mužů B JMLize a ml. žáků v JMP
(výkonnostní)

107. Tělocvičná jednota Sokol Brno Juliánov
Slatinská 2831/43
636 00 Brno

házená, volejbal, Zabezpečení celoročního provozu
basketbal,
sportovního TVZ, celoroční činnosti a
všestrannost
soutěží družstev mládeže a mužů, vč.
účasti mužů a ml. dorostu ve 2. lize
morava v házené, družstva žen A ve 2.
lize ve volejbalu a družstev mužů A,B v
MP v basketbalu a odboru všestrannosti
(výkonnostní)
házená
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev mládeže a mužů B v házené, vč.
účasti st. dorostu v 1. lize ČR, mužů B a
ml. dorostu ve 2. lize
(výkonnostní a vrcholová)

108. Handball KP Brno, o.s.
Vodova 336/108
612 00 Brno

109. HBK BULLDOGS BRNO
Oblá 360/29
634 00 Brno

hokejbal

110. Brněnský Hokejbalový Svaz
Oblá 360/29
634 00 Brno

hokejbal

111. Vysokohorské sporty Brno
Škroupova 2400/14
636 00 Brno

horolezectví vysokohorské
sporty

112. NADZEMÍ, z.s.
Rotalova 541/14
614 00 Brno

horolezectví

113. Black Ice o.s.
Zikova 2109/14
628 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických týmů, vč. účasti st.
dorostu v extralize, ml. a st. žáků na
MČR v hokejbalu
(výkonnostní)
Zabezpečení celoročního provozu
hokejbalového hřiště u ZŠ Kamínky pro
činnost a soutěže v hokejbalu
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

190 000 provozní náklady (dálkové vytápění sportovní
nafukovací haly, el. energie, voda), nájemné
cizích sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, sportovní
lékařské prohlídky u dětí a mládeže
140 000 provozní náklady (el. energie, plyn, teplo) vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního areálu, Sokolovny a přetlakové
haly, nájemné cizích sportovišť, odměny
správcům sport. arálů či zařízení provoz.
žadatelem v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
400 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, rozhodčí, odměny mládežnickým
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
25 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
rozhodčí

20 000 nájemné sociálního zázemí

Zabezpečení celoroční činnosti a
uspořádání závodů "VHS OPEN 2015" v
lezení pro širokou veřejnost, T: 02/2015,
Brno
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dětského horolezeckého oddílu
KOLIBŘÍCI ve sportovním lezení
(rekreační a výkonnostní)

10 000 nájemné lezecké stěny a zázemí, materiální
vybavení, věcné ceny

in-line

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v in-line bruslení, vč. pořádání soutěží i
pro veřejnost
(rekreační a výkonnostní)

60 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny, odměny
mládežnickým trenérům max. do 30% z
poskytnuté neinvest.dotace v daném roce

114. Jezdecký klub Panská Lícha, o.s.
Obřanská 959/180a
614 00 Brno

jezdectví

150 000 materiální vybavení, startovné, nájemné
ustájení koní

115. EPONA
Bratislavská 206/21
602 00 Brno

jezdectví

Zabezpečení celoroční činnosti dětí a
mládeže v jezdectví formou podpory
pony jezdců a dětí v jezdecké škole, vč.
účasti na MČR
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti mládeže i
dospělých v jezdectví v paravoltiži a
voltiži pro handicapované sportovce, vč.
účasti a pořádání soutěží (vrcholová)

116. TJ Brno, Dvorska
Vlčkova 56/2a
620 00 Brno

jezdectví

Zabezpečení provozu a údržby brněnské
dostihové dráhy a jízdárny pro celoroční
činnost mládeže i dospělých v
dostihovém sportu a pořádání
dostihových závodů (výkonnostní)

150 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
(dostihového areálu, travnatého povrchu,
překážek), materiální vybavení, rozhodčí,
věcné ceny, nájemné ozvučení

5 000 nájemné sportoviště, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné

25 000 cestovné - jízdné, nájemné boxu pro ustájení
2 koní, odměny mládežnickým trenérům max.
do 30% z poskytnuté neinvest.dotace v daném
roce

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

117. PM BRNO o.s.
Jemelkova 722/31
625 00 Brno

jezdectví

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v drezurním a parkurovém jezdectví
(výkonnostní a vrcholová)

45 000 nájemné boxů pro koně, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny

118. Tělovýchovná jednota Moravan
Brno o.s.
Veveří 499/109
616 00 Brno

jezdectví

Zabezpečení celoročního provozu
jezdeckého areálu pro činnost v jezdectví
a pořádání závodů v parkurovém skákání
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

40 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav

119. JUDO KATA Brno
Šimáčkova 776/174
628 00 Brno

judo

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dětí a mládeže v judu
(výkonnostní)

15 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
startovné, věcné ceny

120. JUDO SK Královo Pole BRNO,
občanské sdružení
Vodova 336/108
612 00 Brno

judo

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v mládežnických kategoriích, vč.
pořádání soutěží v judu
(výkonnostní a vrcholová)

121. JUDO BUDO Brno, z.s.
Burešova 618/14
602 00 Brno

judo

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých (muži I. liga) v judu
a sebeobraně JIU-JITSU
(rekreační, výkonnostní)

122. JUNIOR JUDO BRNO, o.s.
Renčova 1338/14
621 00 Brno

judo a sebeobrana Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže v judu a sebeobraně
(výkonnostní)

123. SK TORI Judo Brno
Pod Sirotkem 84
664 46 Radostice

judo

124. Korfbal klub Brno
Břenkova 186/15
613 00 Brno

korfbal

Zabezpečení celoroční činnosti na ZŠ
Kotlářská 4 v Brně a soutěží mládeže v
judu
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v korfbalu, vč.
extraligy dospělých A. Dále projektu
"Korfbal do škol", série turnajů za účasti
cca 5 brněnských ZŠ a následného finále
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)

280 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, odměny
mládežnickým trenérům max. do 30% z
poskytnuté neinvest.dotace v daném roce
50 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, věcné ceny
20 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
startovné

0
žádost žadatelem stažena
40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné

125. Kuželkářský klub Moravská Slávia kuželky
Brno, z.s.
Vojtova 541/12
639 00 Brno

Zabezpečení celoročního provozu
kuželkářské haly a činnosti mládeže,
dospělých a handicapovaných sportovců v
kuželkách, vč. účasti v 1. kuželkářské lize
mužů a 2. lize žen
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

150 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda)
kuželkářské haly, vč. neinvestiční údržby a
drobných neinvest. oprav, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné ceny

126. Tělocvičná jednota Sokol Brno Husovice
Dukelská 49/9
614 00 Brno

kuželky, karate,
basketbal, tenis,
volejbal, sokol.
všestrannost
(6 oddílů)

120 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest.oprav
tělovýchovného zařízení

127. Tělocvičná jednota Sokol Brno Husovice
Dukelská 49/9
614 00 Brno

kuželky, karate,
basketbal, tenis,
volejbal, sokol.
všestrannost
(6 oddílů)

Zabezpečení provozu 2 tělocvičen, 1
kuželny, 5 tenisových kurtů, 2 volejbal.
kurtů a hřiště na házenou pro celoroč.
činnost kuželek, karate, basketbalu,
tenisu, volejbalu, sokol. všestrannosti
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v kuželkách (3. liga mužů a KP),
basketbalu (OP), volejbalu (MP a KP),
karate (MČR), tenisu a sokol.
všestrannosti
(výkonnostní)

128. Tělocvičná jednota Sokol Brno IV
Štolcova 551/8
618 00 Brno

kuželky,
všestrannost

129. Kuželkářský klub Brno - Židenice
Pechova 4373/6a
615 00 Brno

kuželky

Zabezpečení provozu Sokolovny,
kuželny, hřiště, dále celoroční činnosti
mládeže a dospělých ve 2 odd. TJ, vč.
účasti v pohárové soutěži mladých nadějí
a zrakově postižených v kuželkách
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení provozu kuželny pro
celoroční činnost a soutěže dospělých A,
B a C hrajících krajské přebory 1. a 2.
třídy. Pořádání kuželkářských turnajů
pro děti a mládež (výkonnostní)

50 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže, odměny mládežnickým trenérům
max. do 30% z poskytnuté neinvest.dotace v
daném roce
175 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
Sokolovny, kuželny a hřiště, materiální
vybavení

20 000 provozní náklady (plyn, el. energie), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
kuželny

č.ž.

Žadatel
adresa

130. Tělocvičná jednota Sokol Brno
Heršpice
Bellova 367/34
623 00 Brno
131. Tělocvičná jednota Sokol
Řečkovice
Vážného 19
621 00 Brno

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

krasojízda

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých (vyjma činnosti
závodnic VS) v krasojízdě. Pořádání
závodů
(výkonnostní a vrcholová)
krasojízda, stolní Zabezpečení celoročního provozu
tenis, karate,
sokolovny pro činnost a soutěže 9 oddílů
volejbal, aerobik, TJ
florbal,
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
všestrannost
(9 odd.)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

50 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, rozhodčí, věcné ceny

115 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvestiční údržby a drobných neinvestičních
oprav

132. Tělocvičná jednota Sokol
Řečkovice
Vážného 19
621 00 Brno

krasojízda, stolní
tenis, karate,
volejbal, aerobik,
florbal,
všestrannost
(9 odd.)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže a dospělých v 9 oddílech, vč.
účasti v krasojízdě na MČR, ČP a KP, ve
volejbalu v MP v sokol. všestrannosti
celostátních přeborech. Pořádání soutěží.
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

110 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné na soutěžích a soustředěních,
rozhodčí, startovné, rozhodčí

133. TJ STADION BRNO
Křídlovická 32
603 00 Brno

krasobruslení

134. TJ STADION BRNO
Křídlovická 32
603 00 Brno

krasobruslení

Zabezpečení provozu krasobruslařské
haly, celoroční činnosti a soutěží všech
věkových kategorií v krasobruslení, vč.
účasti na MČR a ČP, dále základního
bruslení a pořádání soutěží
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Výměna nefunkčních pryžových
podlahových krytin v šatnách závodníků
a částečně u ledové plochy

550 000 provozní náklady (el. energie, tepelná energie,
chlazení ledové plochy, voda), vč. neinvest.
údržby a drobných neivest. oprav, provoz
rolby na plyn, materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěžích a soustředěních
0 Žádost byla zařazena do položky investice a
opravy

135. Skating Club Brno
Kuršova 976/1
635 00 Brno

krasobruslení

Zabezpečení celoroční sportovní
přípravy a závodní činnosti seniorské a
žákovské skupiny synchronizovaného
bruslení, vč. žákovské přípravky
(výkonnostní a vrcholová)

136. KOMETA GROUP, o.s.
Křídlovická 911/34
603 00 Brno

lední hokej

Zabezpečení provozu hokejové haly
Rondo, celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev od přípravek až
po juniory v ledním hokeji, vč. účasti
juniorů, st. a ml. dorostu v extralize
(výkonnostní a vrcholová)

137. HC Kometa Úvoz, z.s.
Úvoz 423/55
602 00 Brno

lední hokej

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev od přípravky až
po juniory v ledním hokeji, vč. účasti ml.
dorostu v extralize
(výkonnostní)

138. HLC BULLDOGS, občanské
sdružení
Bzenecká 4156/17
628 00 Brno
139. Unie sportovních klubů města Brna
Křídlovická 911/34
603 00 Brno

lední hokej - ženy Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
a muži
družstva žen v 1. lize a mužů OP v
ledním hokeji
(rekreační, výkonnostní)
lední hokej,
Podpora celoroční činnosti Unie
fotbal, basketbal, sportovních klubů města Brna formou
volejbal, házená, projektu "Prevence u dětí školního věku
plavání, baseball, prostřednictvím sportu" a sportovních
zápas, rugby
náborů
(9 sport. odv.)
(výkonnostní)
lodní sporty Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
jachting
dospělých v jachtingu, vč. účasti na
republikových, mezinárodních soutěžích
a SP
(výkonnostní a vrcholová)
lodní sporty Zabezpečení provozu loděnice KK Spoj
kanoistika - vodní Brno na ul. Veslařské, pro činnost a
slalom, sjezd a
soutěže mládeže i dospělých v kanoistice
rafting
se zaměřením na vodní slalom, sjezd a
rafting
(výkonnostní a vrcholová)

140. Yacht club Bystrc Brno
Foltýnova 1024/10
635 00 Brno

141. KANOE KLUB SPOJ BRNO
Veslařská 824/175
637 00 Brno

120 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, odměny mládežnickým
trenérům max. do 30% z poskytnuté
neinvest.dotace v daném roce
1 650 000 provozní náklady (el. a tepelná energie, voda),
vč. neinvestiční údržby a drobných
neinvestičních oprav, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné
účastníků na soutěžích a soustředěních,
startovné, rozhodčí, sportovní lékařské
prohlídky u dětí a mládeže, odměny
mládežnickým trenérům max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
1 200 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, rozhodčí, odměny
mládežnickým trenérům max. do 30% z
poskytnuté neinvest.dotace v daném roce
165 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

20 000 nájemné sportovišť a prezentačních prostor
(nábory), materiální vybavení, věcné ceny

15 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné

50 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvestiční údržby a drobných neinvest.
oprav loděnice

Žadatel
adresa

Schváleno
ZMB

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

142. KANOE KLUB SPOJ BRNO
Veslařská 824/175
637 00 Brno

lodní sporty kanoistika - vodní
slalom, sjezd a
rafting

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých se zaměřením na
vodní slalom, sjezd a rafting, vč. účasti
na MČR
(výkonnostní a vrcholová)

40 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, ubytování a společné stravné na
soutěžích a soustředěních, startovné, nákup
materiálu na opravu lodí

143. TJ LODNÍ SPORTY BRNO
Rakovecká 1236/30
635 00 Brno

lodní sportyjachting,
kanoistika,
veslování

Zabezpečení provozu loděnice
Rakovecká 30 na Brněnské přehradě a
loděnice v Pisárkách na ul. Veslařská
177, dále celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v jachtingu,
kanoistice a veslování, vč. účasti na
republikových i mezinárodních soutěžích
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

144. TJ LODNÍ SPORTY BRNO
Rakovecká 30
635 00 Brno

lodní sportyveslování,
jachting,
kanoistika

Oprava a výměna elektrorozvodů v
areálu loděnice Rakovecká 30 na
Brněnské přehradě - II. etapa

320 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
loděnic, nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže, odměny (správcům sport. areálů či
zařízení provoz. žadatelem a mládež.
trenérům) v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
0 Žádost byla zařazena do položky investice a
opravy

145. Český veslařský klub v Brně o.s.
Veslařská 507/179
637 00 Brno

lodní sporty veslování

Zabezpečení provozu veslařského
střediska na Brněnské přehradě a
loděnice na Veslařské 179 celoroční
činnosti a soutěží od žákovských až po
juniorské kategorie ve veslování, vč.
účasti na republikových i mezinárodních
soutěžích
(výkonnostní a vrcholová)

150 000 provozní náklady (el.energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
loděnic, nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, sportovní lékařské prohlídky u dětí
a mládeže, odměny (správcům sport. areálů či
zařízení provoz. žadatelem a mládež.
trenérům) v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

146. TJ Jachtklub Brno o.s.
Přístavní 568/14
635 00, Brno, Bystrc

lodní sporty
jachting

Zabezpečení celoročního provozu staré a
nové loděnice na Brněnské přehradě pro
celoroční činnost a soutěže mládeže i
dospělých v jachtingu
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

147. TJ Jachtklub Brno o.s.
Přístavní 568/14
635 00, Brno, Bystrc

lodní sporty
jachting

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže v jachtingu, vč. účasti na
republikových i mezinárodních soutěžích
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

60 000 provozní náklady (el.energie, voda, plyn) staré
a nové loděnice, vč. neinvest. údržby a
drobných neinvest. oprav, odměny správcům
sport. areálů či zařízení provoz. žadatelem v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce
30 000 nájemné cizích sportovištť materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, věcné ceny, odměny mládež
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

148. Tělovýchovná jednota Rapid Brno, lodní sporty
o.s.
jachting
Dunajská 182/15
625 00 Brno

Zabezpečení provozu loděnice TJ Rapid
Brno a celoroční činnosti a soutěží
závodníků v lodní třídě Windsurfing, vč.
pořádání jachtařských závodů
(rekreační a výkonnostní, vrcholová)
Zabezpečení provozu areálu loděnice a
střediska KáČaTa v Komíně, činnosti
vodáckého oddílu, vč. účasti na
soutěžích a činnosti doplňkových sportů
ve volejbalu, beachvolejbalu a nohejbalu.
Pořádání veřejně přístupných
náborových akcí a soutěží.
(rekreační a výkonnostní)

č.ž.

149. Klub turistů a lyžařů Brno
Údolní 389/10
602 00 Brno

lodní sporty
vodáctví

150. Orel jednota Brno-Komín
Hlavní 153/96
624 00 Brno

lodní sporty kanoistika,
rafting, volejbal,
turistika

151. Jachtsport, o.s.
Rakovecká 17
635 00 Brno

lodní sporty
jachting

Zabezpečení provozu sportovního areálu
loděnice v Brně-Komíně a celoroční
činnosti oddílů kanoistiky, raftingu,
volejbalu a turistiky, vč. pořádání
sportovních akcí
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
brněnských reprezentantů v jachtingu
(vrcholová)

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

30 000 provozní náklady (el. energie, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
areálu a zázemí, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, rozhodčí, věcné ceny
75 000 provozní náklady (el. energie), neinvest.
údržba a drobné neinvest. opravy loděnice a
areálu Káčata, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, odměny
(správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem a mládež. trenérům) v celkové výši
max. do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce
30 000 provozní náklady (el. energie, jiná media pelety), vč. drobných neinvest. oprav a
neinvest. údržby areálu, nájemné lodí, vč.
příslušenství, materiální vybavení, cestovné jízdné
30 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, nájemné
lodí a motorového člunu, odměny mládež.
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

152. Klub dračích lodí Brno, o.s.
Stamicova 288/3
623 00 Brno

lodní sporty
dračí lodě

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v juniorské a seniorské kategorii dračích
lodí - dragonboating
(výkonnostní)

153. Vysokoškolský sportovní klub
MENDELU v Brně, o.s.
J. Babáka 3/5
616 00 Brno

lukostřelba, OB,
Frisbee

Zabezpečení provozu sportovního areálu
"Zamilovaný hájek" a činnosti odd.
lukostřelby OB aj., vč. účasti v OB na
soutěžích
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

100 000 provozní náklady (el. energie), vč. neinvest.
údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního areálu, nájemné cizích sportovišť,
cestovné - jízdné, rozhodčí

154. Patriot Brno, z.s.
Veslařská 3098/2
637 00 Brno

lukostřelba

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v lukostřelbě
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

155. Patriot Brno, z.s.
Veslařská 3098/2
637 00 Brno

lukostřelba

Oprava objektu střelnice zázemí a
sociálního zařízení pro činnost a soutěže
lukostřeleckého klubu Patriot Brno, z.s. a
širokou veřejnost

80 000 údržba travnaté plochy a sekání trávy, oprava
bariery, nájemné pozemku střelnice od MČ
Brno - jih, materiální vybavení (materiál na
výrobu terčovnic)
0 Žádost byla zařazena do položky investice a
opravy

156. Klub biatlonu STŘELKA
Kneslova 28
618 00 Brno

lyžování - biatlon Zabezpečení celoroční účasti na
soutěžích reprezentace města Brna v
kategorii žactva, dorostu a dospělých v
zimním i letním biatlonu
(výkonnostní a vrcholová)
lyžování Zabezpečení podpory nezávodního
sjezdové lyžování lyžování, výcvik a zdokonalování
a snowbording
lyžařských dovedností dospělých a
instruktorů ve sjezdovém lyžování a
snowboardingu T: 01 - 03/2015,
Vysočina, Orlické hory, Jeseníky
(rekreační)

30 000 materiální vybavení, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné

lyžování Zabezpečení celoroční tréninkové a
sjezdové lyžování závodní činnosti mládeže ve sjezdovém
lyžování
(výkonnostní)
lyžování Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
běžecké lyžování mládeže i dospělých v běžeckém
lyžování
(rekreační a výkonnostní)
lyžování Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
travní a sjezdové, mládeže a dospělých v travním a
petanque,
sjezdovém lyžování, petanque a
všestrannost
všestrannosti
(4 odd.)
(výkonnostní a vrcholová)

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné

157. Klub turistů a lyžařů Brno
Údolní 389/10
602 00 Brno

158. Ski klub Victoria Brno
Skřivanova 344/14
602 00 Brno
159. SKOL BRNO
Nálepkova 133
637 00 Brno
160. Sportovní klub Meteor Brno o.s.
Alešova 6/5a
613 00 Brno

161. Sportovní klub Brno - Kohoutovice lyžování a horská Zabezpečení celoroční přípravy a soutěží
Ant. Procházky 6/4c
cyklistika
mládeže ve sjezdovém lyžování a horské
623 00 Brno
cyklistice a doplňkových sportech
(výkonnostní a vrcholová)

162. FreeSki Academy Brno o.s.
Jírovcova 545/13
623 00 Brno

163. SKI - KLUB JUNIOR BRNO z.s.
Vlasty Pittnerové 1455/11
621 00 Brno

164. Brněnský svaz malé kopané
Moldavská 536/21
625 00 Brno

lyžování

Zabezpečení celoroční tréninkové a
závodní činnosti dětí, mládeže a
dospělých v základním, alpském,
akrobatickém a travním lyžování
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)
lyžování Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
sjezdové lyžování klubu ve sjezdovém lyžování
(výkonnostní)

malá kopaná

Zabezpečení celoročních tréninků a
organizace soutěží v malé kopané na
území města Brna, vč. "Univerzitní
ligy". Soutěže jsou určeny pro kategorie
mládeže (dívky a chlapci) dospělých
(kategorie žen a mužů), vč. romské
komunity, dětí z dětských domovů a ZŠ
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)

15 000 nájemné dračí lodě a sportoviště

25 000 cestovné - jízdné, nákup permanentek na
vleky

40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné
50 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, nájemné
(vleky)
25 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, sport. lékařské
prohlídky u dětí a mládeže, odměny mládež.
trenérům v celk. výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest.dotace v daném roce
35 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, věcné ceny
10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, startovné

170 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
rozhodčí

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

165. MINIGOLF CLUB 90 BRNO
Branka 470/22a
624 00 Brno

minigolf

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v minigolfu, vč.
účasti družstva žen a smíšeného družstva
v extralize a žen na turnaji Europa Cup.
(výkonnostní a vrcholová)

20 000 ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné

166. Asociace sport pro všechny Brno,
občanské sdružení
Merhautova 450/46
613 00 Brno

moderní
gymnastika

Zabezpečení celoroční činnosti, účasti a
pořádání soutěží v moderní gymnastice
(výkonnostní a vrcholová)

40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné

167. SPORT CENTRUM při ZŠ
Horníkova 1, Brno
Horníkova 2170/1
628 00 Brno

moderní
gymnastika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
gymnastek všech věkových kategorií v
moderní gymnastice
(rekreační a výkonnostní)

15 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné

168. SPORT CENTRUM při ZŠ
Horníkova 1, Brno
Horníkova 2170/1
628 00 Brno

moderní
gymnastika

Zabezpečení týdenního letního
soustředění cvičenek v moderní
gymnastice, T: 08/2015, Prštice u Brna
(rekreační a výkonnostní)

0

169. SK TART MORAVSKÁ SLAVIA moderní
BRNO
gymnastika
Vojtova 785/14
639 00 Brno

Zabezpečení celoročního provozu
sportovní haly ul. Vojtova 14, činnosti a
soutěží v moderní gymnastice všech
věkových kategorií, vyjma seniorek VS
(výkonnostní a vrcholová)

moderní
gymnastika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v moderní gymnastice v kategorii od
přípravek po seniorky
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)

171. Sportovní klub moderní gymnastiky moderní
MANTILA Brno Jírovcova 543/9 gymnastika
623 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
závodnic v moderní a estetické
gymnastice, vč. pořádání soutěží
(výkonnostní a vrcholová)

172. Sportovní klub moderní gymnastiky moderní
MANTILA Brno, Jírovcova 543/9 gymnastika
623 00 Brno

Zabezpečení účasti brněnského
reprezentačního týmu na Světovém
poháru juniorek a žen v estetické
skupinové gymnastice, T: 05/2015,
Finsko (vrcholová)
Zabezpečení účasti brněnského
reprezentačního týmu na Mistrovství
světa juniorek a žen v estetické
skupinové gymnastice, T: 06/2015,
Faerské ostrovy (vrcholová)
Oprava podlahy, oprava a výmalba stěn
v zrcadlovém sále TJ Sokol Brno Židenice

20 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži, startovné

170. SKP MG BRNO, z.s.
Srbská 116/4
612 00 Brno

173. Sportovní klub moderní gymnastiky moderní
MANTILA Brno, Jírovcova 543/9 gymnastika
623 00 Brno

460 000 provozní náklady (teplo, plyn, el. energie,
voda), vč. neinvest. údržby a drobných
neinvest. oprav haly, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společ. stravné
účastníků na soutěžích a soustředěních,
startovné, odměny mládežnickým trenérům
max. do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace
v daném roce
110 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné
130 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny,
sportovní lékařské prohlídky u dětí a mládeže

0

174. Tělocvičná jednota Sokol Brno Židenice
Gajdošova 18-22
615 00 Brno

moderní
gymnastika,
všestrannost

175. ÚAMK - AMK REVENA BRNO
Šámalova 89
615 00 Brno

motocyklový
sport

Zabezpečení účasti reprezentace ČR a
města Brna v mezinárodních silničních
motocyklových závodech
(vrcholová)

60 000 cestovné - jízdné

176. MG racing team
Renčova 1939/11
621 00 Brno

motocyklový
sport

Zabezpečení účasti reprezentanta města
Brna v motocyklovém sportu na
Mistrovství Evropy, MČR a juniorské
soutěži Red Bull MotoGP Rockies Cup
2015 v ČR i zahraničí (vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti
závodníků v Supermoto a účasti na
soutěžích, vč. MČR
(výkonnostní)

40 000 cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže a dospělých v národní házené,
vč. účasti mužů A ve II. lize, družstva
žen a ml. a st. žáků v OP
(výkonnostní)

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné

177. 2 W SPORT KLUB BRNO v AČR motocyklový
Cejl 34/91
sport
602 00 Brno
178. Klub národní házené Moravská
Slavia Brno
Voříškova 19
623 00 Brno

národní házená

0 Žádost byla zařazena do položky investice a
opravy

20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

179. TJ Tábor Brno z.s.
Foustkova 542/3
616 00 Brno

národní házená

Zabezpečení celoročního provozu a
činnosti družstev mládeže v národní
házené Draken Brno, vč. účasti na MČR
a ČP
(výkonnostní a vrcholová)

180. TJ Tábor Brno z.s.
Foustkova 542/3
616 00 Brno

národní házená

Oprava povrchu (umělá tráva) hřiště pro
národní házenou a malou kopanou

181. Oddíl národní házené 1. NH
BRNO, z.s.
Novoměstská 21a
621 00 Brno

národní házená

Zabezpečení celoročního provozu
sportovního areálu, činnosti a soutěží 3
mládež. družstev a mužů v národní
házené, vč. účasti mužů A v nejvyšší
celostátní soutěži I. lize. Dále pořádání
soutěží např. "Velká cena Brna 2015".
(výkonnostní a vrcholová)

182. Oddíl národní házené 1. NH
BRNO, z.s.
Novoměstská 21a
621 00 Brno
183. Tělovýchovná jednota Útěchov
Adamovská 6
644 00 Brno

národní házená

Oprava hracího povrchu hřiště

184. SK KONTAKT BRNO
Srbská 2741/53
612 00 Brno

185. Fakultní klub Brno, o.s.
Tábor 885/15
616 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti
nohejbalu, volejbalu a rekreačních sportů
TJ a soutěží ve volejbalu a nohejbalu, vč.
1. ligy družstva žen a MČR v nohejbalu.
Pořádání soutěží
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
plavání, bowling Zabezpečení celoroční činnosti
brněnských handicapovaných plavců na
výkonnostní a vrcholové úrovni s cílem
úspěšně reprezentovat město Brno a ČR
na republikový a mezinárodních
soutěžích a činnosti v plavání. Dále
činnosti v bowlingu
(výkonnostní a vrcholová)
plavání
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých (vyjma činnosti na
vrcholový sport) v plavání, vč. účasti na
republikových i mezinárodních
soutěžích
(výkonnostní a vrcholová)
nohejbal,
volejbal,
rekreační sporty

Zabezpečení přípravy a účasti na
významných republikových i
mezinárodních soutěžích masters-plavců
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení účasti na Mistrovství světa
v plavání masters, T: 08/2015, Rusko
(vrcholová)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

150 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn)
sportovního areálu, vč. neinvest. údržby a
drobných neinvest. oprav, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěžích a soustřed., startovné, věcné ceny
0 Žádost byla zařazena do položky investice a
opravy
150 000 provozní náklady (el. energie, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního areálu, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, odměny
(správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem a mládež. trenérům) v celkové výši
max. do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce
0

25 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné ceny

60 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, startovné

70 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže, odměny mládežnickým trenérům
max. do 30% z poskytnuté neinvest.dotace v
daném roce
30 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
startovné

186. Plavecký veteránský klub Brno
Velkopavlovická 4068/17
628 00 Brno

plavání

187. Plavecký veteránský klub Brno
Velkopavlovická 4068/17
628 00 Brno

plavání

188. Klub plavecké školy Krokodýl
Brno
Hradilova 107/11
615 00 Brno

plavání a terénní Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
triatlon
dětí, mládeže a dospělých v plavání,
dálkovém plavání a terénním triatlonu
(rekreační , výkonnostní a vrcholová)

200 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, věcné ceny, odměny mládežnickým
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

189. SPORTOVNÍ KLUB POLICIE
KOMETA BRNO
Bauerova 321/5
603 00 Brno

plavecké sporty,
vodní pólo,
badminton,
florbal, kuželky,
volejbal, tenis,
box

490 000 nájemné sportovišť a školních bazénků,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, rozhodčí,
sportovní lékařské prohlídky u dětí a mládeže,
odměny mládežnickým trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest.
dotace v daném roce

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v plaveckých sportech, vodním pólu
(mládež), badmintonu, florbalu,
kuželkách, volejbalu, tenisu a boxu
(mládež). Účast na republikových a
mezinárodních závodech a pořádání
soutěží. (rekreační a výkonnostní)

30 000 cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži, startovné

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

190. TJ TESLA BRNO
Halasovo nám. 826/7
638 00 Brno

plavání
synchr. plavání,
basketbal,
horolezectví,
kanoistika, MG,
karate, OB aj.
(12 odd.)

191. Brněnské tělovýchovné sdružení
Vídeňská 470/9
639 00 Brno

plavání, volejbal Zabezpečení účasti výběru města Brna
na plaveckých závodech partnerských
měst Brna a Stuttgartu. Dále uspořádání
soustředění vč. utkání výběru
partnerských měst Brna a Kaunasu ve
volejbalu a výběru měst Brna a Rennes
ve volejbalu, vč. soustředění
(výkonnostní a vrcholová)
plavání, bowling Zabezpečení celoročních sportovních
aktivit brněnských neslyšících sportovců
v plavání a bowlingu pod náz. "Sportem
přes překážky neslyšících v roce 2015".
Pořádání sportovních akcí (rekreační)
plavání
Zabezpečení celoroční přípravy
sportovního a rekreačního plavání
mládeže a dospělých, vč. účasti senior.
kategorie v KP JMK
(rekreační a výkonnostní)
plavání
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže v plavání
(výkonnostní)

192. Česká unie neslyšících
Dlouhá 729/37
110 00 Praha

193. FAKULTNÍ KLUB
SPORTOVNÍHO PLAVÁNÍ
BRNO
Heleny Malířové 161/8
638 00 Brno
194. PŠR o.s.
Loučná 672/18
644 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v 12 oddílech TJ
Tesla, vč. pořádání soutěží např.:
Brněnský Drak 2015 v MG, Český pohár
v OB, Memoriál M. Heršálkové v
synchronizované plavání

195. FIDES Brno
Dornych 57
617 00 Brno

plavání

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
plavců v dálkovém a zimním plavání
(výkonnostní a vrcholová)

196. Vysokoškolský sportovní klub
Univerzita Brno
Heinrichova 894/24
602 00 Brno

plavání

197. Klub plaveckých sportů policie
Kometa Brno, o. s.
Sportovní 486/4
602 00 Brno

plavání - vodní
pólo

Zabezpečení účasti nejlepších plavců
VSK Univerzita Brno na mezinárodních
závodech v plavání "International FestWoche Schwimming", T: 06/2015,
partnerské město St. Pölten (vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mužů a dorostu ve vodním pólu, vč.
účasti v I. lize
(výkonnostní)

198. RUGBY SPIRIT BRNO o.s.
Jakuba Obrovského 2/2
635 00 Brno

ragby

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v rugby, vč. účasti,
družstva A v 1. lize a mládež. družstev v
OP. Pořádání turnajů
(rekreační a výkonnostní)

199. Rugby Club Dragon Brno
Cacovice 973/9
614 00 Brno

ragby

Zabezpečení celoročního provozu
ragbyového areálu, celoroční činnosti
mládeže a žen v ragby (vyjma VS muži),
vč účasti žen v 1. lize
(výkonnostní a vrcholová)

200. Tělovýchovná jednota Lokomotiva- ragby, tenis,
Ingstav
volejbal
Horákova 3080/7
616 00 Brno

Zabezpečení celoročního provozu
sportovních areálů ragby a tenisu J.
Obrovského 2 a areálu volejbalu a tenisu,
Kšírova 16 v Brně, pro tělovýchovnou a
sportovní činnost
(výkonnostní)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

450 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže, odměny mládežnickým trenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce
150 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné

15 000 nájemné bowlingových drah a plaveckých
bazénů (permanentky)

15 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, odměny mládež. trenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce
20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné ceny
3 000 cestovné - jízdné

60 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních
70 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, rozhodčí, věcné ceny,
sportovní lékařské prohlídky u dětí a mládeže,
odměny mládež trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce
290 000 provozní náklady (el. energie, topný olej), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
rugbyového hřiště, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, odměny správcům sport. areálů
v celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce
410 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sport. areálů

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

201. Sportovní klub SEVER BRNO
Bieblova 22
613 00 Brno

softball, lední
hokej, lyžování,
stolní tenis,
triatlon

202. Sportovní klub soft Královo Pole
Brno
Cacovická 1589/66
614 00 Brno

softball

203. "Klub sportovní gymnastiky
Moravská Slavia Brno"
Vídeňská 470/9
639 00 Brno-Štýřice
204. Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Kounicova 686/22
602 00 Brno

205. Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Kounicova 686/22
602 00 Brno

206. Sportovně střelecký klub policie
Kometa Brno
Halasovo nám. 597/1
638 00 Brno

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v softbalu, ledním
hokeji, lyžování, stol. tenisu a triatlonu a
projektu "Softbal pro sociálně
znevýhodněné", pravidelné sport. vyžití
pro děti a mládeže z dětských domovů,
diagnostických ústavů a zařízení typu
Klokánek (rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
kadetek a žen v softbalu, vč. účasti v 2.
lize žen, kadetky přebor Moravy
(výkonnostní)

25 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné ceny

sportovní
gymnastika a
TeamGym

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
závodníků a závodnic ve SG a
TeamGym, vč. účasti v MP až po MČR
(výkonnostní a vrcholová)

90 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny

sportovní
gymnastika,
beach volejbal,
šerm, florbal,
všestrannost,
horolezectví,
vodáctví, stolní
tenis (8 oddílů)
sportovní
gymnastika, šerm,
beach volejbal,
florbal

Zabezpečení provozu sportovního areálu
TJ SB I., vč. sportovní haly a tělocvičen
na ul. Kounicova a Beachvolejbalových
kurtů na Brněnské přehradě pro
tělovýchovnou a sportovní činnost
mládeže i dospělých 8 odd. TJ
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

1 150 000 provozní náklady (el. energie, voda, teplo)
sportovního areálu, vč. sport. hal a telocvičen
TJ SB I. na ul. Kounicova (vyjma nafukovací
haly) a Beachvolejbalového areálu na
Brněnské přehradě, vč. neinvestiční údržby a
drobných neinvest. oprav sportovního zařízení

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v SG, beach volejbalu, šermu a florbalu,
vč. účasti na městských, krajských,
republik. i mezinárod. soutěžích. Dále
pořádání a účast na soutěžích: např.
Memoriál J. Gajdoše ve SG, Sokol Cup Tvarůžkův memoriál 2015 v šermu, aj.
(výkonnostní a vrcholová)
sportovní střelba Zabezpečení celoroční sportovní
přípravy talentovaných střelců k
reprezentaci ve sportovní střelbě
(výkonnostní a vrcholová)

350 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže, odměny mládežnickým trenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce
180 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, odměny
mládež. trenérům v celkové výši max. do 30%
z poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

80 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společ. stravné
účastníků na soutěžích a soustředěních,
startovné, rozhodčí, věcné ceny, odměny
mládež. trenérům v celkové výši max. do 30%
z poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

207. Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s. městská organizace
Brno
Mečová 368/5
602 00 Brno
208. SPORTOVNĚ STŘELECKÝ
KLUB ACTIV - Sport
Foltýnova 1000/5
635 00 Brno

sportovní střelba, Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
zdravotní cvičení tělesně postižených ve sportovní střelbě a
zdravotním cvičení
(rekreační a výkonnostní)

20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné

sportovní střelba Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
talentované mládeže ve sportovní
brokové střelbě ve Skeetu, Trapu
(vrcholová)

20 000 materiální vybavení

209. Sportovně střelecký klub
SLATINA Brno
Vavřinecká 652/3
624 00 Brno

sportovní střelba Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže ve sportovní kulové střelbě, vč.
účasti na MČR
(výkonnostní a vrcholová)

60 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné, věcné ceny

210. Jihomoravské krajské sdružení ČSS sportovní střelba Zabezpečení celoroční činnosti brněnské
Nádražní 698
mládeže ve sportovní střelbě, vč. účasti
691 44 Lednice
na soutěžích
(výkonnostní a vrcholová)
211. Squash Klub Slovan Brno
K Sídlišti 769/14
643 00 Brno

squash

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev, mužů C (1. liga
sk. B) a D, žen B (1. liga), 3 družstva
juniorů (MČR) ve squashi, vč. přípravky
děti a mládež. Pořádání turnajů.
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

30 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, startovné, odměny mládež.
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
250 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny,
sportovní lékařské prohlídky u dětí a mládeže,
odměny mládež. trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce

č.ž.

Žadatel
adresa

212. Squash Klub Slovan Brno
K Sídlišti 769/14
643 00 Brno

Sportovní odvětví

squash

213. Squash Moravská Slavia Brno, o.s. squash
třída Generála Píky 2026/11
613 00 Brno

214. Dělnická tělocvičná jednota
Klobásova 34/40
625 00 Brno

squash,
badminton,
aerobik, sport.
tanec

215. KST OLTEC Brno
Vojtova 541/12
639 00 Brno

stolní tenis

216. Tělocvičná jednota Sokol Brno Líšeň
Belcrediho 1317/27
628 00 Brno

stolní tenis,
basketbal,
volejbal, malá
kopaná, florbal,
všestrannost (8
odd.)
stolní tenis

217. TTC Moravská Slavia Brno, o.s.
Vojtova 541/12
639 00 Brno

218. OREL jednota Brno - Obřany
Hlaváčova 404/20
614 00 Brno

stolní tenis,
florbal, futsal,
atletika,
všestrannost (5
odd.)
219. SPORTOVNÍ KLUB STOLNÍHO stolní tenis
TENISU NOVÝ LÍSKOVEC,
BRNO Oblá 499/52
634 00 Brno
220. Tandem Brno
Chaloupkova 587/7
612 00 Brno

221. TJ Sokol Ořešín, o.s.
Drozdí 88/6
621 00 Brno
222. TJ Sokol Ořešín, o.s.
Drozdí 88/6
621 00 Brno
223. Tělovýchovná jednota Holásky
Rolencova 690/93
620 00 Brno
224. "Občanské sdružení Svornost
Bosonohy"
Pražská 64/55
642 00 Brno

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

Zabezpečení účasti družstva mužů
Squash Klub Slovan Brno na
Mistrovství Evropy klubů, T: 09/2015,
Polsko (vrcholová)

20 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěži,
startovné

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev mužů A (1. liga), B, C, D E, F,
ženy (extraliga, 1. liga) a družstev
juniorů U 15 a U19 A, B ve squashi, vč.
přípravky dětí a mládeže. Pořádání
soutěží
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)
Zabezpečení provozu sportovního areálu
(venkovní areál, tělocvična a squash
kurt) pro celoroční sportovní činnost ve
squashi, aerobiku, badmintonu, sport.
tanci (rekreační)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
6 družstev dospělých ve stolním tenisu,
vč. účasti v městských a krajských
soutěžích (výkonnostní)
Zabezpečení celoročního provozu
Sokolovny, venkovních hřišť a činnosti
mládeže a dospělých 8 oddílů TJ, včetně
účasti a pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní)

90 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny,
sportovní lékařské prohlídky u dětí a mládeže

Zabezpečení celoročního provozu haly
stolního tenisu Vojtova 12, činnosti a
soutěží mládež. družstev a družstev
dospělých ve stolním tenisu, vč. účasti
mužů A v 1. lize a žen A v 1. lize.
Pořádání soutěží.
(rekreační,výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoročního provozu
orlovny, hřiště a tělovýchovné i
sportovní činnosti 5 oddílů. Pořádání
soutěží.
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoročního činnosti a
soutěží družstev st. žáků a družstev
mužů, vč. účasti v městských soutěžích
(rekreační a výkonnostní)

180 000 provozní náklady (jiná media - topení a teplá
voda, voda, el. energie), vč. drobných
neinvest. oprav a neinvest. údržby haly,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, rozhodčí

stolní tenis,
turistika,
windsurfing,
cyklistika

85 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního zařízení

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

80 000 provozní náklady (voda, plyn, el. energie), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
tělovýchovného zařízení, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení

100 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobné neinvest. opravy
tělovýchovného zařízení, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení, cestovné jízdné, startovné, rozhodčí, věcné ceny
15 000 nájemné sportoviště, materiální vybavení

Zabezpečení sport. aktivit osob s těžkým
postižením zraku v aplikovaném stolním
tenisu (showdown), turistice,
windsurfingu, cyklistice, vč. účasti a
pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní)
stolní tenis,
Zabezpečení provozu víceúčelového
cykloturistika,
hřiště a sokolovny pro celoroční
rekreační sporty, sportovní aktivity všech věkových
turistika
kategorií v 5 oddílech TJ a pořádání
sportovních soutěží (rekreační)
stolní tenis,
Zabezpečení celoročních sportovních
cykloturistika,
aktivit všech věkových kategorií v 5
rekreační sporty, oddílech TJ, vč. účasti v BREST soutěži
turistika
ve st.tenisu. Pořádání sportovních soutěží
(rekreační)
stolní tenis,
Zabezpečení celoročního provozu
kulturistika,
Orlovny pro činnost ve stolním tenisu,
všestrannost
kulturistice a všestrannosti
(rekreační a výkonnostní)

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, rozhodčí

stolní tenis,
volejbal,
všestrannost

20 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvestiční údržby a drobných neinvest.
oprav Orlovny

Zabezpečení celoročního provozu sálu
Orlovny pro činnosti stolního tenisu,
volejbalu a všestrannosti
(rekreační)

15 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
hřiště, vč. nákupu materiálu
5 000 nájemné cizího sportovišť, cestovné - jízdné,
věcné ceny, startovné, věcné ceny

50 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
tělovýchovného zařízení

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

225. Šachový klub Lokomotiva Brno,
o.s.
Merhautova 429/4
613 00 Brno

šachy

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
jednotlivců, mládež. družstev a družstev
dospělých v šachu, vč. účasti družstev
mládeže A,B v extralize a družstva
dospělých v 1. lize. Pořádání soutěží
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

226. Jezdci Jundrov
Staré náměstí 225/27A
619 00 Brno

šachy

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
šachového klubu, vč. účasti družstev
městském a krajském přeboru. Pořádání
turnajů (výkonnostní)

227. DSP KOMETA BRNO, z.s.
U Lípy Svobody 440/1
620 00 Brno

taneční sport

Zabezpečení celoroční činnosti, účasti a
pořádání soutěží všech věkových
kategorií v tanečním sportu, vč. účasti na
MČR, MS a ME
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
všech výkonnostních tříd ve
standardních a latinskoamerických, vč.
národních a mezinárodních tancích
(vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
týmů "Latino pro holky" od 9 do 15 let a
přípravek děti od 4 do 8 let v tanečním
sportu (rekreační, výkonnostní)

40 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, odměny mládež.
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
20 000 nájemné sportovišť, odměny mládežnickým
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

228. "Taneční klub taneční školy Starlet, taneční sport
o.s."
Lipská 2446/3
616 00 Brno

40 000 cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce, neinvest. údržba a drobné
neinvest. opravy materiálního vybavení
5 000 materiální vybavení

229. DSP KOMETA JUNIOR BRNO,
o.s.
U Lípy Svobody 440/1
620 00 Brno

taneční sport

20 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních

230. "Taneční studio B-Fresh"
Bellova 374/17
623 00 Brno

taneční sport

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dětí, mládeže i dospělých ve Street
Dance (vrcholová)

90 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, startovné

231. SNEAKER Brno o.s.
Běloruská 520/16
625 00 Brno

taneční sport,
gymnastika,
parkour

232. MFG taneční škola, o.s.
Jožky Jabůrkové 699/16
624 00 Brno

taneční sport

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení
(sportovní), cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí
20 000 nájemné sportoviště, cestovné - jízdné,
startovné

233. Tenisový oddíl Zetor Brno
Bubeníčkova 52
615 00 Brno

tenis

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v tanečním sportu, inbalance gymnastice,
parkouru
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpeční celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých, vč. účasti na
republikových i mezinárodních soutěžích
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení provozu tenisových kurtů,
celoroční činnosti a soutěží dětí a
mládeže v tenisu
(rekreační a výkonnostní)

234. T.J. KOMÍN, o.s.
Svratecká 1301/11b
624 00 Brno

tenis, volejbal

Zabezpečení provozu sportovního areálu
a celoroční činnosti v tenisu a volejbalu,
vč. účasti družstev A, B, C a ml. žáků v
KP v tenisu a týmů mužů a žen v MP ve
volejbalu (rekreační a výkonnostní)

235. Tenisový klub Brno-Bosonohy
ul. Hoštická 2b
642 00 Brno

tenis

236. TC Brno
Balbínova 1786/30
615 00 Brno

tenis

237. Český tenisový svaz vozíčkářů
Sv. Čecha 1607/40
612 00 Brno

tenis

238. Brněnský lužánecký tenisový klub
Lužánecká 2016/7
602 00 Brno

tenis

Zabezpečení provozu tenisového areálu,
činnosti družstev mládeže a družstev
dospělých v tenisu, vč. účasti dospělých
"A" v Divizi a mládeže v KP
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládež. družstev a družstev dospělých,
vč. účasti mládež. družstev v KS a lize,
dospělých A, B v 1. lize v tenisu.
Pořádání turnajů
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoročních sportovněpohybových aktivit a soutěží tenistů
vozíčkářů, vč. účasti v celoročním MČR
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoročního provozu 12,5
antukových kurtů, 1 kurtu s umělým
povrchem pro minitenis a kryté tenisové
haly. Dále činnosti a soutěží tenisové
školičky, pořádání akcí pro širokou
veřejnost (rekreační)

40 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
kurtů, nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, startovné, věcné
ceny, rozhodčí, odměny mládež. tenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce
80 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
vč. neinvest. údržby a drobných neinvest.
oprav sport. areálu, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení, odměny
správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
30 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
tenisového areálu a objektu TK, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, startovné
85 000 nájemné sportovišť

35 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních
120 000 provozní náklady (el. energie, plyn), odměny
správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

č.ž.

Žadatel
adresa

239. TJ Bystrc o.s.
U Sokolovny 396/3
635 00 Brno

240. TJ Kraví Hora Brno
Bellova 353/24
623 00 Brno

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Zabezpečení celoročního provozu
Sokolovny, tenisových a volejbalových
kurtů pro činnost mládeže a dospělých v
tenisu, volejbalu, lyžování a odd. SPV,
vč. účasti v městských a krajských
soutěžích. Pořádání LVT a ZVT.
(rekreační a výkonnostní)
tenis,
Zabezpečení celoroční činnosti mládež.
rekreační sporty - družstev i dospělých v tenisu, vč. účasti
nohejbal, stolní mládeže v krajských soutěžích,
tenis,volejbal,
dospělých v Divizi A a činnosti v 6
badminton,
rekreačních sportech
petanque
(rekreační a výkonnostní)
tenis, volejbal,
lyžování,
odd.SPV

241. Tělocvičná jednota Sokol Brno Žabovřesky
Jana Nečase 966/1
616 00 Brno

tenis, atletika,
lyžování,
všestrannost

242. TENISOVÝ KLUB TILIA, z.s.
Skácelova 1645/30
612 00 Brno

tenis

243. Tenisový klub Tesla Brno,
občanské sdružení
Údolní 1020/18a
602 00 Brno

244. EKOL TEAM o.s.
Družstevní 2223/21
621 00 Brno

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

50 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn),
nájemné tábora pro LVT, materiální vybavení,
cestovné - jízdné

30 000 neinvestiční údržba a drobné neinvestiční
opravy, vč. nákupu antuky, nájemné
sportovního areálu a tělocvičen, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, startovné, věcné
ceny, odměny správcům sport. areálů či
zařízení provoz. žadatelem a mládež. trenérům
v celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce

Zabezpečení celoročního provozu
tenisových kurtů, areálu "Tyršovo
hřiště", tělocvičny pro tělovýchovnou a
sportovní činnost 4 oddílů TJ a pořádání
soutěží (rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládež. družstev v tenisu, vč. účasti v
krajských soutěžích. Pořádání turnajů
(rekreační a výkonnostní)

50 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn)
sportovního areálu, tělocvičny a tenisových
kurtů

tenis

Zabezpečení celoroční provozu
tenisového areálu, činnosti a soutěží
mládež. družstev a družstev dospělých v
tenisu. Pořádání turnajů
(rekreační a výkonnostní)

triatlon

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže v triatlonu
(výkonnostní a vrcholová)

30 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn),
nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, vč. nákupu antuky, cestovné jízdné, startovné, rozhodčí, věcné ceny,
odměny správcům sport. areálů či zařízení
provoz. žadatelem v celkové výši max. do
30% z poskytnuté neinvest. dotace v daném
roce
160 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné

245. Volejbalové centrum mládeže Brno volejbal
o.s.
Botanická 70
602 00 Brno
246. Sportovní klub VOLEJBAL BRNO volejbal
Vodova 336/108
612 00 Brno

247. Tělovýchovná jednota Lokomotiva- volejbal, rugby
Ingstav
Horákova 3080/7
616 00 Brno
248. Volejbalový klub Moravská Slavia
Brno
Kachlíkova 890/13
635 00 Brno
249. Volejbalový klub Moravská Slavia
Brno
Kachlíkova 890/13
635 00 Brno
250. Tělovýchovná jednota Dům dětí a
mládeže Brno
Lidická 1880/50
658 12 Brno

volejbal

251. SK Nový Lískovec
Oblá 518/75A
634 00 Brno

volejbal

volejbal

volejbal,
kanoistika,
vysokohorská
turistika

Zabezpečení celoroční sportovní
přípravy zaměřené na míčové hry,
především na volejbal pro děti ve věku 8 11 let (rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení "Projektu volejbal" v
mužské kategorii. Jedná se o celoroční
činnost a soutěže družstev - přípravek,
ml. žáků, st. žáků, kadetů a juniorů A, B
a mužů B,vč. účasti kadetů a juniorů v
extralize a mužů B v1. lize, vč.
uspořádání "Krajského poháru juniorů a
kadetů" (výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev přípravky, st. žáků, kadetů a
mužů ve volejbalu, vč. účasti v krajských
přeborech a družstva mužů rugby v
Národní lize (výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev - mužů A, B a žen A, B ve
volejbalu, vč. 1. ligy žen
(výkonnostní)
Zabezpečení provozu sportovního areálu
volejbalových kurtů VK MS Brno na
Kraví Hoře pro činnost volejbalu mužů a
žen (výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstva přípravky, st. žákyň (hrají jako
ZŠ Vejrostova), kadetek, juniorek a žen
ve volejbalu, vč. účasti v KP. Dále
činnosti a soutěží v kanoistice a
vysokohorské turistice
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev mužů, žen a kadetek ve
volejbalu, vč. účasti v městských a
krajských přeborech (výkonnostní)

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

25 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
odměny mládežnickým trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest.
dotace v daném roce
840 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže, odměny mládež. trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest.
dotace v daném roce
70 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné

30 000 nájemné sportovišť

10 000 provozní náklady (el. energie), vč.
neinvestiční údržby (nákup antuky a písku)

85 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, rozhodčí

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, rozhodčí

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev 2 přípravek, žákyní A, B,
kadetek A, B, juniorek a žen ve
volejbalu, vč. účasti v 1. lize juniorek,
MČR ml. žákyň, ČP (výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev juniorek A, B, C, kadetek A, B,
C, st. žákyní A,B,D, žákyně A,B,C,
E,F,G, M8 a M6 a přípravek, vč.
extraligy juniorek A a kadetek A
(výkonnostní a vrcholová)

100 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, sportovní lékařské
prohlídky u dětí a mládeže
600 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
30% z poskytnuté neinvest. dotace v daném
roce

volejbal

Zabezpečení provozu volejbalového
areálu, vč. zázemí s 9 volejbalovými
kurty na ul. Drobného pro činnost a
soutěže všech věkových kategorií
brněnských volejbalových organizací
(výkonnostní a vrcholová)

150 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
volejbal. kurtů a zázemí areálu, vč. nákupu
materiálu, odměny správcům sport areálů či
zařízení provoz. žadatelem v celkové výši
max. do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce

255. VK SG Brno
Srbská 116/4
612 00 Brno

volejbal

Zabezpečení celoroční centrální přípravy
nadějných hráček do 15 let brněnských
volejbalových klubů a kroužků při ZŠ,
vč. účasti žákyň v KP a JMK Poháru
(výkonnostní a vrcholová)

256. VK SG Brno
Srbská 116/4
612 00 Brno

volejbal

257. Orel jednota Brno-Řečkovice
Vránova 1622/122
621 00 Brno

volejbal, futsal,
florbal, tenis,
pétanque aj. (10
odd.)

Zabezpečení projektu "Sport pro každý
den" - jedná se o zlepšení úrovně
kondiční připravenosti dětí 1. stupně ZŠ
v městě Brně (rekreační)
Zabezpečení celoročního provozu
sportovního areálu, činnosti 10 oddílů a
účasti v soutěžích ve volejbalu, futsalu,
florbalu, badmintonu, pétanque
(rekreační a výkonnostní)

258. Orel jednota Brno - Husovice
Vranovská 1033/93
614 00 Brno

volejbal,
pétanque, florbal,
basketbal, aj. (8
sport. odv.)

Zabezpečení celoročního provozu
Orlovny na ul. Vranovská 93 a celoroční
činnosti v 8 odd. mládeže i dospělých,
vč. účasti na soutěžích např. ve
volejbalu, pétanque, sálové kopané a
boxu. Pořádání soutěží.
(rekreační a výkonnostní)

259. BEACH ACADEMY VIKTORIA
BRNO, z.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno
260. Unie neslyšících Brno, o.s.
Palackého tř. 19/114
612 00 Brno - Královo Pole

volejbal
beach volejbal

Zabezpečení celoroční činnosti v
beachvolejbalu, vč. účasti na MČR a MS
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

252. TJ JUNIOR Brno
Slatinská 3901/29
636 00 Brno

volejbal

253. Volejbalový klub Královo Pole
Vodova 336/108
612 00 Brno

volejbal

254. Volejbalový klub Královo Pole
Vodova 336/108
612 00 Brno

0

90 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda),
sportovního areálu a zázemí, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení

50 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního zařízení, materiální vybavení,
startovné, věcné ceny, odměny správcům
sport. areálů či zařízení provoz. žadatelem a
mládež. trenérům v celkové výši max. do 30%
z poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
0

volejbal, bowling, Zabezpečení celoročních sportovních
minigolf plavání, aktivit neslyšících občanů v odd.
badminton
volejbalu, bowlingu, minigolfu a plavání
vč. účasti a pořádání soutěží, vč.
mezinárodního turnaje ve volejbalu
(rekreační)
všestrannost Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
rekreační sporty, pro žactvo, dorost a dospělé v oddílech
ČASPV, atletika, ČASPV a všestrannosti. Pořádání
SG, aj.
soutěží (rekreační)

20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
věcné ceny

Zabezpečení celoroční činnosti ve
všestrannosti a soustředění mládeže i
dospělých v rekreačních sportech cykloturistice, lyžování pro všechny
věkové kategorie
(rekreační)
Zabezpečení celoroční činnosti všech
věkových kategorií v rámci sokolské
všestrannosti. Účast a pořádání soutěží:
Přebory ČOS v sokolské všestrannosti
ml. žactva v gymnastice, atletice, plavání
a šplhu,TeamGym junior, aj.
(rekreační a výkonnostní)

15 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soustředěních

261. Regionální centrum Sport pro
všechny Brno-město, občanské
sdružení
Merhautova 450/46
613 00 Brno
262. Tělovýchovná jednota T.O.PEPER všestrannost Blatouchová 997/5C
rekreační sporty,
618 00 Brno
cykloturistika,
lyžování

263. Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka
Gajdošova 1300/18
615 00 Brno

50 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
30% z poskytnuté neinvest. dotace v daném
roce

všestrannost
sokolská atletika, plavání,
SG, TeamGym,
volejbal aj.

20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí, věcné
ceny

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, nájemné ozvučení

č.ž.

Žadatel
adresa

264. "Sportovní klub neslyšících Brno,
o.s."
Vodova 1391/35
612 00 Brno

265. Tělovýchovná jednota SLOVAN
Černá Pole Brno, občanské
sdružení
Zemědělská 90/19
613 00 Brno
266. Tělocvičná jednota Sokol BrnoJundrov
Stromovka 439/6
637 00 Brno

Schváleno
ZMB

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

všestrannost beachvolejbal,
stolní tenis,
fotbal, bowling,
futsal, tenis,
kuželky, volejbal,
nohejbal
(9 oddílů)
všestrannost

Zabezpečení celoroční činnosti a účasti
na soutěžích neslyšících sportovců v 9
sport. odvětvích. Uspořádání turnajů a
soutěží pro mládež i dospělé v 9 sport.
odvětvích, např. MČR a Velká cena
města Brna v kuželkách, Brněnský turnaj
v bowlingu, aj. (rekreační a
výkonnostní)
Zabezpečení celoroční tělovýchovněsportovní činnosti mládeže i dospělých v
odd. všestrannosti
(rekreační)

40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí, věcné
ceny

Zabezpečení celoročního provozu
tělocvičny a tělocvičné a sportovní
činnosti oddílů všestrannosti
(rekreační)

30 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn)

Zabezpečení celoročního provozu
sokolovny a činnosti odd. všestrannosti,
akrobatické cyklistice a šermu
(rekreační)

10 000 provozní náklady (el. energie, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sokolovny

všestrannost basketbal, florbal,
stolní tenis,
nohejbal,
badminton
267. Tělocvičná jednota Sokol Soběšice všestrannost,
Zeiberlichova 44
akrobatická
644 00 Brno
cyklistika, šerm

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

40 000 nájemné tělocvičen

268. Tělocvičná jednota Sokol Brno-Jih všestrannost
Zabezpečení celoroční tělovýchovné a
Pompova 513/22
sokolská, volejbal sportovní činnosti mládeže i dospělých v
617 00 Brno
sokolské všestrannosti a druž. mužů ve
volejbalu, vč. účasti v MP a KP
(rekreační a výkonnostní)
269. Tělocvičná jednota Sokol Brno všestrannost
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
Královo Pole
sokolská,
sokolské všestrannosti a akrobatického
Srbská 116/4
akrobatický
rokenrolu
612 00 Brno
rokenrol
(rekreační a výkonnostní)
270. Petrov, občanské sdružení pro práci všestrannost,
Zabezpečení celoroční sportovní činnosti
s dětmi a mládeží brněnské diecéze stolní tenis
romských dětí a mládeže v odd.
Petrov 272/5
všestrannosti a stolním tenisu v rámci
602 00 Brno
projektu "Sport romským dětem"
(rekreační)
271. Tělocvičná jednota Sokol Brno V všestrannost
Zabezpečení celoroční tělocvičné
Weissova 676/7a
činnosti dětí, mládeže a dospělých v
644 00 Brno
odd. všestrannosti, vč.účasti a pořádání
soutěží (rekreační)
272. Tělocvičná jednota Sokol Brno všestrannost
Zabezpečení celoroční činnosti v odd.
Medlánky
všestrannosti a moderní gymnastice
Meruňková 346/10
(rekreační)
621 00 Brno

15 000 nájemné sportovišť

273. TJ Sokol Brno - Obřany
Mlýnské nábřeží 380/9
614 00 Brno

vzpírání,
rekreační sporty
(2 oddíly)

50 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn),
materiální vybavení

274. TAK Hellas Brno
Horácké nám. 1959/15
621 00 Brno

zápas

275. Sportovní klub Královo Pole,
občanské sdružení
Vodova 336/108
612 00 Brno

akce
basketbal,
volejbal, karate,
judo, házená

Uspořádání "Dětských sportovních dnů"
pro děti a mládež ve věku 3 - 14 let z
města Brna, kde si budou moci
vyzkoušet různá sportovní odvětví a
setkat se hvězdami brněnského sportu, T:
06-12/2015, Brno
(rekreační a výkonnostní)

276. Sportovní klub Královo Pole
Vodova 336/108
612 00 Brno

akce
basketbal,
volejbal, karate,
judo, házená,
lyžování

Uspořádání vyhlášení "NEJLEPŠÍCH
SPORTOVCŮ SK KP" - společenská
akce za účasti sportovců SK KP a
sportovních osobností, T: 02//2015, Brno
(rekreační a výkonnostní)

Zabezpečení celoročního provozu
specializované tělocvičny. Dále činnosti
a soutěží ve vzpírání (MČR),
rekreačních sportech, turistice
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoročního provozu,
činnosti a soutěží mládeže i dospělých od
přípravky až po seniorskou kategorii
(vyjma činnosti sportovců VS) v
zápase, vč. účasti na republikových i
mezinárodních soutěžích
(výkonnostní a vrcholová)

80 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné

10 000 materiální vybavení, startovné, věcné ceny

12 000 nájemné tělocvičen

5 000 nájemné sportovišť

180 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. a drobných neinvest, oprav TVZ,
nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, odměny mládež. trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest.
dotace v daném roce
10 000 materiální vybavení, věcné ceny

0

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

277. Klub turistů a lyžařů Brno
Údolní 389/10
602 00 Brno

akce
turistika

Uspořádání turistických akcí pro seniory
v Brně a okolí a v ČR
(rekreační)

278. Asociace sport pro všechny Brno,
občanské sdružení
Merhautova 450/46
613 00 Brno

akce
moderní
gymnastika

279. Sokolská župa Jana Máchala
Kounicova 686/22
602 00 Brno

akce
florbal

Uspořádání 19. ročníku mezinárod.
závodu "Jarní pohár ve volných
sestavách" všech věkových kategorií v
moderní gymnastice, T: 04/2015, Brno
(výkonnostní)
Uspořádání celoroční soutěže mládeže ve
florbalu Sokolské župy Jana Máchala v
roce 2015 v Brně a okolí
(rekreační a výkonnostní)

280. Sokolská župa Jana Máchala
Kounicova 686/22
602 00 Brno

akce
sokolská
všestrannost,
beachvolejbal,
basketbal, stolní
tenis aj.
akce
všestrannost

281. Sokolská župa Jana Máchala
Kounicova 686/22
602 00 Brno

282. Volejbalové centrum mládeže Brno akce
o.s.
volejbal
Botanická 70
602 00 Brno
283. Volejbalový klub Královo Pole
Vodova 336/108
612 00 Brno

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

10 000 cestovné - jízdné, materiální vybavení (nákup
map)
5 000 nájemné sportovišť, věcné ceny

30 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
rozhodčí, sportovní lékařské prohlídky u dětí
a mládeže

Uspořádání sportovní akce "Sokolské
Brno 2015" prezentace soudobé sokolské
činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy za
celorepublikové účasti sportovců,
06/2015, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání školení nových cvičitelů,
celoživotního vzdělávání cvičitelů a
trenérů v roce 2015

50 000 nájemné sportovišť, nájemné prostor
Špilberku, materiální vybavení, cestovnéjízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěžích a soustředěních, startovné,
nájemné (mobilních WC, ozvučení)

Uspořádání volejbalových
nemistrovských soutěží pro ZŠ a
víceletá gymnázia z Brna v r. 2015
(rekreační a výkonnostní)

15 000 nájemné sportovišť, rozhodčí, věcné ceny

Uspořádání "Volejbalové olympiády
mládeže", která se skládá ze dvou turnajů
"Memoriálu Richarda Myslíka" pro
chlapce a "Memoriálu Milana Kafky"
pro děvčata za účasti nejlepších 42
družstev z celé ČR, 05/2015, Brno
(výkonnostní)
284. VK SG Brno
akce
Uspořádání "Grand Prix Brno 2015",
Srbská 116/4
volejbal
mezinárodního turnaje družstev žen z
612 00 Brno
nejlepších evropských ligových soutěží,
T: 09/2015, Brno (vrcholová)
285. Unie sportovních klubů města Brna akce
Uspořádání sportovní akce s názvem
Křídlovická 911/34
lední hokej,
"Unijní sportovní dny" pro děti a mládež
603 00 Brno
fotbal, basketbal, v 10 sport. odvětvích, T: 06/2015, Brno
volejbal, házená, (rekreační, výkonnostní a vrcholová)
baseball, plavání,
futsal, zápas, aj.
(10 sport. odv.)
akce
volejbal

Uspořádání významného mezinárodního
turnaje "BRNO CUP OPEN" v judu za
účasti předních evropských i světových
závodníků. Soutěž je bodovacím
turnajem Grand Prix ČR, T: 09/2015,
Brno (vrcholová)
Uspořádání XX. Mistrovství České
republiky v plavání tělesně postižených
plavců 2015", T: 05/2015, Brno,
(výkonnostní)

0

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži, rozhodčí

20 000 nájemné sportoviště, materiální vybavení,
nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži, rozhodčí
40 000 nájemné sportovišť a prezentačního prostoru
(nábory), materiální vybavení, věcné ceny

286. JUDO SK Královo Pole BRNO,
občanské sdružení
Vodova 336/108
612 00 Brno

akce
judo

130 000 nájemné (sportovišť, tatami, ukazatele,
osvětlení), materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěži, rozhodčí, věcné ceny

287. SK KONTAKT BRNO
Srbská 2741/53
612 00 Brno

akce
plavání

288. "Brněnský klub běžeckých a
sportovních aktivit"
Havlíčkova 186/87
602 00 Brno

akce
atletika

Uspořádání 19. ročníku letního
běžeckého poháru "TRIEXPERT ASICS
CUP 2015", jedná se o 20 dílčích závodů
pro širokou veřejnost, všech věkových i
výkonnostních skupin, T: 05 - 09/2015,
Brno a okolí (rekreační)

30 000 nájemné sportovišť a kinosálu na ZŠ
Svážného, materiální vybavení (sportovní),
cestovné - jízdné, věcné ceny, cestovné jízdné

289. "Brněnský klub běžeckých a
sportovních aktivit"
Havlíčkova 186/87
602 00 Brno

akce
atletika

Uspořádání V. ročníku běžeckých
závodů kolem Brněnské přehrady
"Vokolo príglu 2015" pro širokou
veřejnost, všech věkových i
výkonnostních skupin, T: 10/2015, Brno
(rekreační)

50 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení
(sportovní), věcné ceny, cestovné - jízdné

40 000 nájemné (sportovišť, časomíry, ozvučení),
ubytování a společné stravné na soutěži,
rozhodčí

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

290. AK Olymp Brno
Rerychova 1077/10
635 00 Brno

akce
atletika

291. Vysokoškolský sportovní klub
Univerzita Brno
Heinrichova 894/24
602 00 Brno

akce
atletika

292. Vysokoškolský sportovní klub
Univerzita Brno
Heinrichova 894/24
602 00 Brno

akce
plavání

293. Handball KP Brno, o.s.
Vodova 336/108
612 00 Brno

akce
házená

294. Handball KP Brno, o.s.
Vodova 336/108
612 00 Brno

akce
házená

295. Handball KP Brno, o.s.
Vodova 336/108
612 00 Brno

akce
házená

296. Squash Klub Slovan Brno
K Sídlišti 769/14
643 00 Brno

akce
squash

297. TJ Brno, Dvorska
Vlčkova 56/2a
620 00 Brno

akce
jezdectví

298. MALÁ BASEBALLOVÁ LIGA
Horská 2995/31
616 00 Brno

299. Vysokoškolský sportovní klub
MENDELU v Brně, o.s.
J. Babáka 3/5
616 00 Brno

300. TENISOVÝ KLUB MALY´S
OPEN
Kratochvilka 146
664 91 Ivančice
301. TENISOVÝ KLUB MALY´S
OPEN
Kratochvilka 146
664 91 Ivančice

Projekt
(sportovní úroveň)

Uspořádání atletických závodů "Světový
atletický den mládeže", T: 05/2015,
Brno. Dále atletických mítinků v Brně
pro ZŠ, Přebory Brna a JMK v hale i na
dráze v r. 2015
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání akce "Brněnský běžecký
pohár 205" - seriál 10 jednotlivých
závodů brněnského regionu za účasti
všech věkových a výkonnostních
kategorií od přípravek až po dospělé, T:
v průběhu roku 2015, Brno a okolí
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání 41. ročník "Brněnský
maraton", v dálkovém plavání za účasti
nejlepších plavců ČR, zahraničí,
neregistrovaných závodníků i veřejnosti,
T: 06/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání mezinárodního turnaje žáků
"Zimní liga" - jednodenní přípravný
turnaj ml. a st. žáků v házené za účasti
týmů ČR a SR, T: 03/2015, Brno
(vrcholová)
Uspořádání mezinárodního turnaje
staršího dorostu "O pohár města Brna" jednodenní přípravný turnaj v házené za
účasti týmů ČR, SR, AUT, T: 02/2015,
Brno (vrcholová)
Uspořádání dvoudenního přípravného
mezinárodního turnaje dorostu v házené
"BRNO CUP"za účasti týmů ČR, SR
AUT, T: 09/2015, Brno
(vrcholová)
Uspořádání Mistrovství České republiky
juniorů a juniorek ve squashi jednotlivců
ve dvanácti věk. kategoriích, T: 02/2015,
Brno (vrcholová)

Uspořádání 8. ročníku o "Pohár
primátora statutárního města Brna" dostihový závod steeplechase III. kateg.
přes překážky na 4100 m, za účasti
nejlepších žokejů. Závod je součástí
Podzimní brněnské steeplechase,T:
09/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
akce
Uspořádání "Z-cup", největšího
baseball
mládežnického turnaje v Evropě za
předpokládané účasti 20 týmů, T:
11/2015, Brno
(výkonnostní)
akce
Uspořádání "Evropského poháru
alpské disciplíny FIS/UNI 2015" a Akademického
mistrovství ČR v alpských disciplínách,
mezinárodních závodů FIS a Mistrovství
ČR juniorů, T: 02 - 03/2015, středisko
Bílá, Beskydy (vrcholová)
akce
Uspořádání "Halového Mistrovství
tenis
České republiky neregistrovaných hráčů
v tenisu s mezinárodní účastí", T:
04/2015, Brno (rekreační)
akce
Uspořádání Juniorského turnaje dle
tenis
regulí ČTS - kategorie A (B),
mezinárodního turnaje mužů a žen dle
regulí ITF - kategorie FUTURES a
TENISSPORT - organizace a pořádání
turnajů pro rekreační hráče všech
věkových kategorií, T: 05 - 09/2015,
Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

80 000 nájemné sportovišť, vč. zázemí, materiální
vybavení, rozhodčí, věcné ceny, nájemné
cílové kamery

50 000 nájemné zázemí, materiální vybavení,
rozhodčí, věcné ceny

5 000 nájemné (loděnice), rozhodčí

5 000 nájemné sportoviště, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
rozhodčí, věcné ceny
5 000 nájemné sportoviště, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
rozhodčí, věcné ceny

10 000 nájemné sportoviště, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
rozhodčí, věcné ceny
40 000 nájemné squash. kurtů,vč. zázemí, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěži,
rozhodčí, věcné ceny, nájemné mobilní
tribuny
90 000 neinvest. údržba a drobné neinvest. opravy
dostihové dráhy a ustájovacích boxů,
materiální vybavení, rozhodčí, nájemné
ozvučení, věcné ceny

40 000 nájemné sportoviště, materiální vybavení,
cestovné - jízdné (přeprava materiálu na akci)

10 000 nájemné tratí na soutěžích, cestovné - jízdné
pro brněnské účastníky

20 000 nájemné sportovní haly a sportovních
povrchů, materiální vybavení, ubytování a
společné stravné účastníků soutěži, věcné
ceny
40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků soutěži, věcné ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

302. JETSAAM GYM
Gruzínská 513/5
625 00 Brno

akce
bojové umění

Uspořádání 2. kola "Mistrovství ČR v
muaythai", pravidelné ligy amatérského
thajského boxu České Muay Thai
Asociace, T: 10/2015, Brno
(výkonnostní, vrcholová)

303. Tělovýchovná jednota SLOVAN
Černá Pole Brno, občanské
sdružení
Zemědělská 90/19
613 00 Brno

akce
cyklistika

304. FC ZBROJOVKA BRNO, z.s.
Srbská 2838/47a
612 00 Brno

akce
fotbal

305. Sportovní oddíl Basketbal SK
Královo Pole
Vodova 336/108
612 00 Brno

akce
basketbal

306. Beach Club Brno
Gruzínská 516/11
625 00 Brno

akce
beach volejbal

307. Beach Club Brno
Gruzínská 516/11
625 00 Brno

akce
beach volejbal

308. Beach Club Brno
Gruzínská 516/11
625 00 Brno

akce
beach volejbal

Uspořádání sportovní akce "5. roč.
Brněnského RekordOválu s dětským
dnem" na Velodromu v jízdě na
historických kolech, vč. soutěží dětí na
různých typech kol a koloběžek, T:
09/2015, Brno (rekreační a
výkonnostní)
Uspořádání turnaje "O POHÁR
PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO
MĚSTA BRNA" - mezinárodní turnaj
žákovských družstev, T: 09/2015, Brno
(vrcholová)
Uspořádání 9. ročníku mezinárodního
turnaje dívek v kateg. U19, U17 a žen
"VALOSUN CUP 2015", jehož součástí
je 4. roč. "Memoriál Marka Šilhana" v
basketbalu žen, T: 08/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání "Mistrovství ČR juniorů a
juniorek 2015" v beach volejbalu, T: 06
nebo 07, 08/2015, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání XXII. ročníku juniorského
turnaje a XVII. ročníku mezinárodního
turnaje juniorů - Českého poháru juniorů
a juniorek v beach volejbalu, T: 06,
08/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání "Mistrovství ČR mužů a žen
2015" v beach volejbalu, T: 08/2015,
Brno
(vrcholová)

309. Bulldogs Brno
Střední 595/26
602 00 Brno-Ponava

akce
florbal

Uspořádání ligového kola "Vozíčkářské
florbalové ligy 2015", T: 11/2015, Brno,
Vyškov (rekreační)

310. Tělovýchovná jednota Favorit Brno akce
Uspořádání "Mistrovství České
Křížkovského 416/22
cyklistika - BMX republiky BMX" jednotlivců, družstev a
603 67 Brno
time trialu BMX, zařazeného do
oficiálního termínového kalendáře ČSC,
T: 07/2015, Brno (vrcholová)
311. AEROBIK CENTRUM BRNO
akce
Uspořádání "FISAF AEROBIC 2015",
Merhautova 1070/224
aerobik
nominačního závodu pro ME a MS 2015
613 00 Brno
ve sportovním aerobiku a FISAF fitness
týmech a soutěže v podiových skladbách
v aerobiku, T: 04/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
312. VYSOKOŠKOLSKÝ
akce
Uspořádání 7. ročníku závodu v
SPORTOVNÍ KLUB TECHNIKA krasobruslení
krasobruslení s mezinárodní účastí "Brno
BRNO, z.s.
Dragon Trophy 2015" od žákovských
Rybkova 31
kategorií až po přípravky, součástí
602 00 Brno
závodu je i projekt "Ukaž co umíš" pro
děti od 4 do 7 let T: 01/2015, Brno
(výkonnostní)
313. KČT Kudrna
akce
Uspořádání akce "Kudrnovo koulení
Hněvkovského 153/75
turistika
kola z Lednice do Brna", sportovně617 00 Brno
recesistický závod pro tříčlenná družstva,
která štafetovým způsobem koulí
dřevěné loukoťové kolo po cyklotrase z
lednického náměstí až na brněnskou
radnici v celkové délce závodu 66,9 km,
T: 04/2015, Lednice - Brno (rekreační)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

20 000 nájemné sportoviště a ringu, vč. dopravy ringu

5 000 nájemné sportoviště, rozhodčí, věcné ceny

10 000 ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži, rozhodčí, věcné ceny

60 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích, rozhodčí, věcné ceny

20 000 nájemné (sportoviště, ozvučení), rozhodčí

25 000 nájemné (sportoviště a ozvučení), rozhodčí

0

5 000 nájemné sportovišť, ubytování a společné
stravné účastníka na soutěži (mimo Brno),
rozhodčí
50 000 neinvest. údržba dráhy, dovoz prosívky
(zatáčky, skoky) nájemné (zázemí, časomíry,
zábran, stupňů vítězů, ozvučení, praporků,
tribuny pro diváky), rozhodčí, věcné ceny
40 000 nájemné (tělocvičen, ozvučení, závodní
podlahy), věcné ceny

50 000 nájemné sportoviště, věcné ceny

0

č.ž.

Žadatel
adresa

314. KČT Kudrna
Hněvkovského 153/75
617 00 Brno

315. Orel župa Sedlákova
Šaldova 1594/18
615 00 Brno

316. EPONA
Bratislavská 206/21
602 00 Brno

317. SK HOBIT Brno
Bzenecká 4226/23
628 00 Brno

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Uspořádání mezinárod. pochodu
"Rozmarný kolomaznický pochod" jedna s akcí prestižních světových
organizací sportovní i rekreační turistiky
IML a IVV,T: 09/2015, Brno
(rekreační)
akce
Uspořádání župních sportovních akcí a
atletika, aerobik, soutěží všech věkových kategorií v 15
badminton, OB, sportovních odvětvích v roce 2015
florbal, fotbal, aj. (rekreační a výkonnostní)
(15 sport. odv.)
akce
Uspořádání 16. Mistrovství České
jezdectví
republiky v paravoltiži a finále soutěže o
pohár ČHS" handicapovaných
sportovců, T: 10/2015, Brno
(vrcholová)
akce
Uspořádání 13. ročníku základního kola
basketbal na
Evropského poháru v basketbalu
vozíku
vozíčkářů "Euroleague 3", T: 03/2015,
Brno, (výkonnostní)
akce
turistika

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

3 000 materiální vybavení pro značení tras, razítka

35 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, věcné ceny, přeprava
mobilního sportovního nářadí

10 000 nájemné (sportoviště, ozvučení) rozhodčí,
věcné ceny, cestovné - jízdné, vč. dopravy
cvičného barelu

35 000 nájemné sportoviště, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži

318. SK HOBIT Brno
Bzenecká 4226/23
628 00 Brno

akce
basketbal na
vozíku

Uspořádání "Podzimního turnaje v
basketbalu vozíčkářů" mezinárodního
turnaje pro evropské kluby za účasti 5
evropských týmů, T: 10/2015, Brno,
(výkonnostní)

15 000 nájemné sportoviště, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži

319. SK HOBIT Brno
Bzenecká 4226/23
628 00 Brno

akce
basketbal na
vozíku

Uspořádání mezinárodního turnaje
"Future Cup"v basketbalu vozíčkářů pro
evropské národní týmy, T: 08/2015,
Brno (výkonnostní)

10 000 nájemné sportoviště, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži

320. Okresní rada Asociace školních
sportovních klubů České republiky
Brno - město
Bosonožská 381/9
625 00 Brno

akce
atletika,
basketbal, fotbal,
volejbal, aj.
(16 sportů)

Uspořádání téměř 50 soutěží pro žáky a
studenty brněnských ZŠ, SŠ a SOU v 16
sportovních odvětvích v r. 2015
(výkonnostní)

80 000 nájemné (sportovišť, el. časomíry, ozvučení),
cestovné - jízdné, rozhodčí, věcné ceny

321. Orel
Pellicova 20/2c
602 00 Brno

akce
atletika, florbal,
volejbal a stolní
tenis
akce
lodní sportyveslování

Uspořádání soutěží ve volejbalu,
atletice, florbalu a stolním tenisu v
průběhu roku 2015 v Brně a okolí
(rekreační)
Uspořádání 44. Mezinárodní regaty
juniorek a juniorů FISA", ve veslování za
účasti závodníků partnerských měst, T:
05/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, rozhodčí, přeprava
mobilního sportovního nářadí

323. HC Kometa Úvoz, z.s.
Úvoz 423/55
602 00 Brno

akce
lední hokej

Uspořádání 8. ročníku mezinárodního
turnaje mládeže" Hockey Cup 2015" v
ledním hokeji za účasti 24 mužstev z 8
zemí Evropy a USA, T: 08/2015, Brno
(výkonnostní)

324. Rugby Club Dragon Brno
Cacovice 973/9
614 00 Brno - Maloměřice

akce
ragby

325. Tenisový oddíl Zetor Brno
Bubeníčkova 52
615 00 Brno

akce
tenis

326. Tělocvičná jednota Sokol Brno Líšeň
Belcrediho 1317/27
628 00 Brno

akce
stolní tenis,
gymnastika,
volejbal

Uspořádání tradičního mezinárodního
turnaje mládeže "DRAGON CUP 2015 U13 a U15" v rugby, za účasti cca 20
družstev z ČR i zahraničí, T: 05/2015,
Brno (výkonnostní)
Uspořádání mezinárodního tenisového
turnaje mládeže TE16 "ZLTC CUP
2015" za účasti cca 12 států, který je v
kalendáři evropské tenisové asociace
mládeže,T: 04/2015, Brno (vrcholová)
Uspořádání turnajů neregistr. hráčů pro
děti i dospělé: 2 turnaje ve stolním
tenisu, Taneční soutěž v rytmické
gymnastice mládeže, Mikulášský turnaj
mixů ve volejbalu mládeže i dospělých v
průběhu r. 2015 v Brně (rekreační)

322. TJ LODNÍ SPORTY BRNO
Rakovecká 1236/30
635 00 Brno

90 000 cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži, rozhodčí, věcné
ceny, nájemné mobilních WC, neinvestiční
údržba a drobné neinvestiční opravy závodní
dráhy, vč. kotevních lan, startovné za
závodníky partnerských měst, stavba a
demontáž dráhy
90 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
rozhodčí, věcné ceny

35 000 nájemné 2 ks stanů (zázemí, mobilních WC a
umývárny), materiální vybavení, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěži, věcné
ceny
25 000 materiální vybavení, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži, rozhodčí, věcné
ceny

10 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, rozhodčí, věcné ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

327. Vysokoškolský sportovní klub
Vysokého učení technického v
Brně, občanské sdružení
Technická 2896/2
616 69 Brno

akce
aerobik

Uspořádání 1. kola mezinárodní soutěže
"Pohár federací 2015" v gymnastickém
aerobiku za účasti závodníků všech
věkových kategoriích, T: 03/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

20 000 nájemné (sportovní haly, ozvučení,
výsledkové tabule), věcné ceny, cestovné jízdné (doprava závodní podlahy)

328. Tělovýchovná jednota Útěchov
Adamovská 6
644 00 Brno

akce
nohejbal

Uspořádání "Mistrovství ČR dvojic a
trojic v nohejbalu žen", T: 09/2015, Brno
(vrcholová)

15 000 nájemné (hřišť, tělocvičen a tribuny),
materiální vybavení, rozhodčí, věcné ceny

329. Skating Club Brno
Kuršova 976/1
635 00 Brno

akce
krasobruslení

Uspořádání tradičních závodů skupin
synchronizovaného bruslení "Santa Claus
Cup 2015" všech věkových kategorií, T:
12/2015, Brno (výkonnostní)

30 000 nájemné sportoviště, rozhodčí

330. SHL ŘEČKOVICE
Měřičkova 51
621 00 Brno

akce
badminton

Uspořádání série badminton. turnajů
"Malý Open" a závěrečného finále
"MASTERS" ve čtyřhře mužů a
smíšených párů všech věkových a
výkonnost. skupin v badmintonu, T: v
průběhu roku 2015/Brno (výkonnostní)

20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
rozhodčí, věcné ceny

331. AC Moravská Slavia Brno
Vojtova 541/12
639 00 Brno

akce
atletika

Uspořádání 48. ročníku v silničním
vytrvalostním běhu "Brněnská 25",
T: 09/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

332. AC Moravská Slavia Brno
Vojtova 541/12
639 00 Brno

akce
atletika

Uspořádání tradičního atletického
mítinku na dráze "Memoriál Františka
Nemetze". Hlavní disciplinou je závod v
běžecké hodinovce, doplněný
předprogramem o další atletické
disciplíny pro všechny věkové i
výkonnostní skupiny, T: 09/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

333. SC Hattrick Brno Florbalová škola akce
Krasová 927/1
florbal
614 00 Brno

334. SKP MG BRNO, z.s.
Srbská 116/4
612 00 Brno

akce
moderní
gymnastika

335. Brněnská asociace futsalu
Rybnická 75
634 00 Brno

akce
futsal

336. DSP KOMETA BRNO, z.s.
U Lípy Svobody 440/1
620 00 Brno

akce
taneční sport

337. DSP KOMETA JUNIOR BRNO,
o.s.
U Lípy Svobody 440/1
620 00 Brno

akce
taneční sport

338. Dětský klub Duháček Brno
Kachlíkova 21, MŠ DUHA
635 00 Brno

akce
atletika

339. Škola TAE KWON-DO CLUB
BRNO ITF
Boh. Martinů 806/26
602 00 Brno

akce
bojové umění

Uspořádání IX. ročníku mezinárodního
florbalového turnaje "OpenGame 2015",
všech věkových kategoriích od přípravky
až po seniorskou kategorii, T: 06/2015,
Brno (výkonnostní)
Uspořádání mezinárodního pohárového
závodu "SPRING CUP BRNO 2015"
všech věkových kategorií jednotlivkyň v
moderní gymnastice, T: 04/2015, Brno
(vrcholová)
Uspořádání 20. zimního futsalového
turnaje "BRNO OPEN 2015" za účasti
týmů z jižní Moravy, T: 01 - 03/2015,
Brno (rekreační a výkonnostní)
Uspořádání Mistrovství ČR v kombinaci
10 tanců", za účasti tanečních párů
nejvyšších tříd v kateg. juniorů 1, 2,
mládeže, do 21 let, dospělých, seniorů a
profesionálů, T: 03/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání 11. ročníku seriálu 3 soutěží
ve sportovním tanci v kateg. děti, junioři
a mládež "Kometa Cup 2015" ve
výkonnostních tř. D,C,B, A a M ve
standardních a latinskoamerických
tancích a soutěže Taneční ligy Juniorů a
Mládeže, T: 03, 11 a 12/2015, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání atletického mítinku
"Duháčkův sportovní den" pro děti
předškolního věku, T: 05/2015, Brno
(rekreační)
Uspořádání sportovní akce
"BUDOSHOW 2015" - 18. ročník
největší přehlídky bojových umění v
Brně, T: 10 -11/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

0

5 000 rozhodčí, nájemné časomíry, věcné ceny

60 000 nájemné (sportovišť, hrací plochy), rozhodčí

30 000 nájemné (sportoviště, ozvučení, aparatury),
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži, věcné ceny, cestovné - jízdné

15 000 materiální vybavení, rozhodčí, věcné ceny

40 000 nájemné sportoviště, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků
soutěže, rozhodčí

15 000 nájemné sportoviště, rozhodčí, bytování a
společné stravné účastníků soutěže

5 000 věcné ceny

100 000 nájemné (sportoviště, velkoplošné obrazovky projekce, ozvučení, osvětlení), materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků soutěže

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

340. Škola TAE KWON-DO CLUB
BRNO ITF
Boh. Martinů 806/26
602 00 Brno

akce
bojové umění

Uspořádání 4. ročníku Ligy Taekwondo
ITF za účasti odd. Brna, Nitry, Opavy a
Karviné, T: 05/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

341. Sportovní klub Brněnský plazivec
Oderská 206/5
625 00 Brno

akce
turistika

Uspořádání akce 14. Oblastní sraz
zdravotně postižených turistů
Jihomoravského kraje, T: 06/2015,
Hodonín (rekreační)

342. Český tenisový svaz vozíčkářů
Sv. Čecha 1607/40
612 00 Brno

akce
tenis

Uspořádání 2 turnajů, 21. ročníku
"Mezinárodního turnaje v tenisu na
vozíku" v Brně a 7. ročníku turnaje pro
české a slovenské hráče "Kurdějov Open
2015",vč. týdenního mezinárodního
soustředění tenistů na vozíku, T: 05 10/2015, Brno a Kurdějov (výkonnostní
a vrcholová)

10 000 nájemné sportovišť, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a soustředěních

343. Český tenisový svaz vozíčkářů
Sv. Čecha 1607/40
612 00 Brno

akce
tenis

Uspořádání 20. ročníku Mezinárodního
mistrovství ČR "BRNO Cup 2015" v
tenise na vozíku. Soutěž bude zařazena
do mezinár. kategorie ITF Futures, T:
08/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

25 000 nájemné sportoviště, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži

344. Sportovní klub Moravia Brno
Mikulovská 4222/9
628 00 Brno

akce
atletika a stolní
tenis

Uspořádání soutěží "Český pohár ve
stolním tenisu vozíčkářů", závěrečného
kola ligy, T: 11/2015, Brno a závodu
"Českého poháru 2015", vč. "Velké ceny
města Brna" v atletice vozíčkářů, T:
06/2015, Brno. Dále na celoroční činnost
a výukové sportovní pobyty tělesně
postižených sportovců
(výkonnostní)

35 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, rozhodčí

345. TAK Hellas Brno
Horácké nám. 1959/15
621 00 Brno

akce
zápas

30 000 nájemné sportoviště, cestovné - jízdné, vč.
dopravy žíněnek, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži, rozhodčí, věcné
ceny

346. Brněnský svaz malé kopané
Moldavská 536/21
625 00 Brno

akce
malá kopaná

347. TJ STADION BRNO
Křídlovická 32
603 00 Brno

akce
krasobruslení

Uspořádání mezinárodního turnaje
"Velká cena Brna" v zápase ve volném
stylu všech věkových kategorií z ČR i
zahraničí, T: 10/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání 5. ročníku "Turnaje v malé
kopané národnostních menšin", pro
všechny komunity obyvatel v
kategoriích mládeže (dívky a chlapci),
dospělých (ženy a muži), vč. romské
komunity, dětí z dětských domovů a ZŠ z
Brna, T: 10/2015, Brno
(rekreační a výkonnostní)
Uspořádání 2 mistrovských soutěžních
závodů "Memoriál Stanislava Suka", T:
02/2015, Brno a "Velká cena Brna", T:
10/2015, Brno všech věkových kategorií
z Moravy a z Čech (vrcholová)

348. SPORTOVNĚ STŘELECKÝ
KLUB ACTIV - Sport
Foltýnova 1000/5
635 00 Brno

akce
Uspořádání 11. ročníku mezinárodní
sportovní střelba soutěže "BRNĚNSKÝ POHÁR 2015" v
disciplínách skeet a trap v kateg. muži,
ženy, junioři, dorostenci, T: 07/2015,
Brno (vrcholová)

349. Sportovní klub Kociánka Brno, o.s. akce
Kociánka 2
atletika
612 00 Brno

350. SKOL BRNO
Nálepkova 133
637 00 Brno

Uspořádání celorepublikových závodů
pro tělesně handicapované sportovce
MČR v cyklistice "Masarykův okruh
2015", T: 05 - 07/2015, Brno a
"Boccistický turnaj pro hráče I. a II. ligy"
pro těžce handicapované sportovce, T:
09 - 11/2015, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

akce
Uspořádání "Sportovních akcí pro
běžecké lyžování, širokou veřejnost" v průběhu r. 2015 v
atletika
Brně a okolí. Jedná se o soutěže: Veřejný
závod a Městský přebor v běhu na
lyžích, Čertova stezka v přespolním běhu
a Běh do vrchu (rekreační a
výkonnostní)

25 000 nájemné (sportoviště, ozvučení, osvětlení),
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků
soutěže, rozhodčí, věcné ceny
5 000 cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a soustředěních

30 000 nájemné (hracích ploch, plotů umístěných
mezi hracími plochami, osvětlení, pódia),
materiální vybavení, rozhodčí, věcné ceny

40 000 provozní náklady (el. energie, chlazení ledové
plochy), rozhodčí věcné ceny, nájemné
hodnotícího panelu pro ISU

30 000 nájemné závodních terčů, rozhodčí, věcné
ceny

30 000 nájemné (Masarykova okruhu a tělocvičny),
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích, rozhodčí,
věcné ceny

10 000 pronájem sportovišť, rozhodčí, věcné ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)
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351. Jezdecký klub Panská Lícha, o.s.
Obřanská 959/180a
614 00 Brno

akce
jezdectví

Uspořádání mezinárodních závodů ve
"Všestrannosti CCI1* a "Předkola seriálu
Zlaté podkovy, vč. Přeboru JMK v
jezdectví, T: 06/2015, Brno (vrcholová)

60 000 rozhodčí, nájemné mobilních boxů pro koně,
věcné ceny

352. Jezdecký klub Panská Lícha, o.s.
Obřanská 959/180a
614 00 Brno

akce
jezdectví

60 000 rozhodčí, věcné ceny, nájemné mobilních
boxů pro koně

353. Klub českých turistů Moravská
Slavia Řečkovice
Marie Hübnerové 1688/26
621 00 Brno

akce
turistika

354. SPORT CENTRUM při ZŠ
Horníkova 1, Brno
Horníkova 2170/1
628 00 Brno

akce
moderní
gymnastika

Uspořádání "Mistrovství České
republiky ve všestrannosti", kategorie
děti a junioři v jezdeckém sportu, T:
09/2015, Brno (vrcholová)
Uspořádaní turistických akcí pro
veřejnost např.: Černohorské šlápoty,
Brněnská podkova, Lesnickým
Slavínem, aj. v průběhu r. 2015
(rekreační a výkonnostní)
Uspořádání závodu 21. roč."BABY CUP
2015" všech věkových kategorií v
moderní gymnastice, T: 03/2015, Brno
(rekreační a výkonnostní)

355. Klub plavecké školy Krokodýl
Brno
Hradilova 107/11
615 00 Brno

akce
plavání

40 000 nájemné sportovišť, ubytování a společné
stravné účastníků soutěží, rozhodčí, věcné
ceny

356. JUMP ATHLETIC CLUB BRNO
Kovalovice 206
664 06 Viničné Šumice

akce
atletika

Uspořádání tradičních mezinárodních
plaveckých závodů žactva "CENA
BRNĚNSKÉHO DRAKA" - 21. ročník,
T: 04/2015, Brno a "EMME CUP 2015" 19. roč. plaveckých závodů pro děti a
mládež od 6 do 15 let z ČR a Slovenska,
T: 12/2015, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání mezinárodní sportovní akce
"EVROPSKÝ TÝDEN ATLETIKY V
BRNĚ", 10. roč., který se skládá ze dvou
závodů: "European Kids Athletics
Games" a "Memoriálu Zdeňka
Procházky" ve skoku dalekém seniorů soutěže v atletice, T: 09/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

357. JUMP ATHLETIC CLUB BRNO
Kovalovice 206
664 06 Viničné Šumice

akce
atletika

358. Plavecký veteránský klub Brno
Velkopavlovická 4068/17
628 00 Brno

akce
plavání

359. Klub plaveckých sportů policie
Kometa Brno, o. s.
Sportovní 486/4
602 00 Brno

akce
plavání

360. MARATON BRNO
Gorazdova 91/2
602 00 Brno

akce
atletika

361. MARATON BRNO
Gorazdova 91/2
602 00 Brno

akce
atletika

362. Český svaz házené
Zátopkova 100/2
169 00 Praha - Břevnov

akce
házená

Uspořádání 20. ročníku tradičních
mezinárod. závodů ve skoku vysokém
"BRNĚNSKÁ LAŤKA 2015" za účasti
světové elity v kategorii mužů a žen, vč.
předzávodu mládeže, T: 02/2015, Brno,
(vrcholová)
Uspořádání XXVI. ročníku "Velká cena
města Brna" v plaveckém pětiboji
seniorů za mezinárodní účasti, T:
03/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání mezinárod. závodů v plavání
"Brněnský tučňáček 2015", T: 01/2015,
Brno, "O pohár zakladatelů brněnského
plavání", 02/2015, Brno, "Májové Brno
2015" pro mládež, T: 05/2015, Brno,
"Velká cena města Brna 2015" mezinárod. závody nejlepší plavců z
celého světa v senior. kategorii, T:
11/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání 3. ročníku "BRNĚNSKÝ
PŮLMARATON - BRNĚNSKÁ
DESÍTKA", závod určený pro širokou
veřejnost od absolutní špičky až po
rekreační sportovce, T: 04/2015, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání 2. ročníku "10/5 Mil
Brnem", nočního závodu v centru Brna,
určeného pro širokou veřejnost od
absolutní špičky až po rekreační
sportovce, vč. závodu dětí T: 09/2015,
Brno
(rekreační, výkonnostní a výkonnostní)
Uspořádání "Kvalifikačního utkání
reprezentačního družstva mužů ČR vs
Francie o postup na ME", T: 06/2015,
Brno (vrcholová)

5 000 nájemné sálu (start a cíl), materiální vybavení,
věcné ceny

10 000 nájemné tělocvičen, vč, zázemí, materiální
vybavení, věcné ceny, nájemné ozvučení

300 000 nájemné (stadionu, zázemí, velkoplošné
obrazovky, mobil. toalet), ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích,
věcné ceny

200 000 nájemné (prostor na organizaci závodu,
velkoplošné obrazovky, ozvučení, osvětlení,
světelného ukazatele výkonů), cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěži, rozhodčí, věcné ceny
20 000 nájemné (pl. bazénu, lajny - plavecké
kotoučové dráhy, ozvučení), rozhodčí

150 000 nájemné (pl. bazénů, zázemí soutěže v areálu
bazénů, ozvučení, časomíry),doprava
časomíry a ozvučení, ubytování a společné
stravné účastníků soutěží, rozhodčí, věcné
ceny

50 000 nájemné (zázemí - stanů, kilometrovníku,
informační tabule, mobilních toalet,
mobilních, zábran, dopravního značení),
materiální vybavení, cestovné - jízdné (přesun
účastníků při štafetovém závodu), věcné ceny
50 000 nájemné (zázemí, převlékáren, sprch,
osvětlovací techniky, ozvučení, měřící
techniky, stanů, startovacího oblouku, pódia,
stupně vítězů mobilních toalet, mobilních,
zábran, dopravního značení), materiální
vybavení, cestovné - jízdné, věcné ceny
0

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

363. Zdravý střed, o.s.
Rybkova 31
602 00 Brno

akce
cyklistika a
atletika

Uspořádání cyklozávodu a běžeckých
závodů pro děti škol MČ Brno - střed v
průběhu roku 2015
(rekreační)
Uspořádání basketbalové akce "Chance
3x3 Tour 2015", která se odehraje na
venkovní hrací ploše za účasti
kvalifikovaných týmů, T: 06/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání 3. ročníku mezinárodního
turnaje ve futsalu pro nevidomé
"Bučovice Blind Football Cup 2015, T:
06/2015, Bučovice
(výkonnostní)
Uspořádání 7. roč. "PELL'S MTB
KRITERIUM 2015", závodu horských
kol pro širokou veřejnost všech
věkových kategorií a elitní závodníky, T:
09/2015, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání závodu horských kol "Český
pohár XC 2015 = horská kola" v rámci
nejvyšší soutěže v ČR. Jedná se o 1.
ročník, který bude prověrkou nově
vybudovaných tratí v Brně, T: 07/2015,
Brno (výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání akce "bRUNensis marathon"
za účasti vrcholových sportovců,
firemních týmů, studentů, pedagogů, vč.
jednotlivců
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání tenisových turnajů
neregistrovaných hráčů v Brně, T: 05 10/2015
(rekreační)

364. Česká basketbalová federace, o.s.
Zátopkova 100/2
169 00 Praha - Břevnov

akce
basketbal

365. Futsal pro nevidomé - Avoy MU
Brno
Klímova 11
616 00 Brno

akce
futsal

366. "Sport pro Brno, o.s."
Marie Steyskalové 1017/64
616 00 Brno

akce
cyklistika

367. "Sport pro Brno, o.s."
Marie Steyskalové 1017/64
616 00 Brno

akce
cyklistika

368. YOUTHS z.s.
Zvonařka 92/5
602 00 Brno

akce
atletika

369. Tenisový klub Líšeň
Střelnice 48
628 00 Brno

akce
tenis

397. SK Řečkovice
Novoměstská 1941/4
621 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
celoroční činnosti a soutěží mládež.
družstev a družstev mužů ve fotbalu, vč.
účasti v městských a krajských soutěžích
(výkonnostní)

398. Tenisový klub Tuřany
Karkulínova 17
620 00 Brno

tenis

399. Tělocvičná jednota Sokol Brno Starý Lískovec
Máchalova 364/4
625 00 Brno

volejbal,
nohejbal, stolní
tenis, sálová
kopaná,
všestrannost

400. OREL jednota Brno - Starý
Lískovec
Malostranská 473/48
625 00 Brno

malá kopaná,
florbal, volejbal,
bowling,
všestrannost

401. Paragliding klub Brno, občanské
sdružení
Vodařská 232/2
619 00 Brno

letectví

402. Korfbal klub Brno
Břenkova 186/15
613 00 Brno

korfbal

Zabezpečení celoroční činnosti mládež.
družstev a družstev dospělých v tenisu,
vč. účasti v krajských soutěžích
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoročního provozu
Sokolovny a venkovních kurtů pro
činnost a soutěže ve volejbalu (KP ženy,
Esox volejbalová liga), stol. tenisu,
nohejbalu sálové kopané a všestrannosti.
Pořádání soutěží.
(rekreační a výkonostní)
Zabezpečení celoroční činnosti mládeže i
dospělých v malé kopané, florbalu,
volejbalu, bowlingu a všestrannosti, vč.
účasti a pořádání sport. akcí pro
veřejnost, turnajů v malé kopané, atlet.
závodů pro mládež (rekreační)
Zabezpečení paraglidingového létání
vlekacími zařízeními, výcvik a praxe
začínajících i zkušených pilotů při
vlekání, létání v horských podmínkách, v
krizových situacích, účast na soutěžích
vč. MČR
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)
Zabezpečení účasti týmu Korfbal klubu
Brno na Poháru mistrů evropských zemí
Europa Cup 2015, T: 01/2015, Belgie
(vrcholová)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

0

0

0

125 000 věcné ceny, nájemné (oplocení tratě,
časomíry)

50 000 věcné ceny, nájemné (oplocení tratě,
časomíry, party stanu)

0

0

210 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
fotbal. areálu, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, odměny
správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
37 500 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, věcné ceny

60 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn)

30 000 nájemné (sportovišť, lodí, vč. pádel, vest a
ozvučení), materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěžích a soustředěních, startovné,
rozhodčí, věcné ceny
7 500 cestovné - jízdné, materiální vybavení,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné

10 000 cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži, startovné

č.ž.

Žadatel
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403. AC Moravská Slavia Brno
Vojtova 541/12
639 00 Brno

akce
atletika

Uspořádání brněnského kola pod náz.
"Čokoládová tretra 2015", tradiční
závody pro děti. Soutěž bude probíhat v
8 městech ČR v předvečer Zlaté tretry,
T: 04/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

15 000 rozhodčí, věcné ceny, nájemné měření výkonů
a elektronické časomíry

404. Okresní rada Asociace školních
sportovních klubů České republiky
Brno - město
Bosonožská 381/9
625 00 Brno
405. VSK Technika Brno, oddíl
krasobruslení p.s.
Rybkova 1016/31
602 00 Brno

akce
florbal

Uspořádání "FINÁLE POHÁRU AŠSK
ČR" ve florbalu středních škol v Brně, T:
03/2015, Brno
(výkonnostní)
(záštita primátora MB)
Uspořádání "Dětské lední revue" zábavná show na umělém ledu
(polymeru) v průběhu r. 2015 v Brně
(výkonnostní a vrcholová)

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení
(účastnická trička)

406. VSK Technika Brno, oddíl
krasobruslení p.s.
Rybkova 1016/31
602 00 Brno

akce
krasobruslení

Zabezpečení činnosti sportovního
střediska mládeže - Skating park dětí a
mládeže Brno
(výkonnostní a vrcholová)

408. SKP MG BRNO, z.s.
Srbská 116/4
612 00 Brno

akce
moderní
gymnastika

Uspořádání 3 soutěží "MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY I. VT", T:
03/2015, Brno, "MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY NADĚJE
MLADŠÍ, T: 05/2015, Brno a
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
NADĚJE STARŠÍ, T: 05/2015, Brno v
moderní gymnastice (vrcholová)
Účast juniorské skupiny
synchronizovaného bruslení na
"Mistrovství světa v Zágrebu 2015", T:
03/2015, Chorvatsko (vrcholová)
Uspořádání mezinárodního "Otevřeného
halového mistrovství České republiky v
beachvolejbalu 2015" za účasti
nejlepších 16 dvojic v beachvolejbalu
žen, T: 03/2015, Brno (vrcholová)

akce
krasobruslení

409. VSK Technika Brno, oddíl
krasobruslení
krasobruslení p.s.
Rybkova 1016/31
602 00 Brno
410. BEACH ACADEMY VIKTORIA volejbal
BRNO, z.s.
beach volejbal
Vodařská 232/2
619 00 Brno

0 žádost žadatelem stažena

250 000 nájemné ledové plochy, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, odměny mládežnickým
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
60 000 nájemné (sportovní haly, uzvučení, aparatury)
materiální vybavení, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích, věcné ceny,
cestovné - jízdné (doprava koberců a
materiálu)

150 000 nájemné ledové plochy, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích
20 000 nájemné (kurtů, síťového systému, ozvučení),
materiální vybavení, vč. nákupu písku a
dopravy, věcné ceny

II. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015
370. ATLETIKA UNI CZ s.r.o.
Vranov 16
664 32 Vranov u Brna
IČ: 26963043

akce
atletika, lyžování,
cyklistika a další
sporty

Uspořádání soutěží pro mentálně
postižené sportovce v rámci integrace
osob s mentálním postižením a jejich
účast na sportovních akcích a soutěžích
v atletice, lyžování cyklistice atd. v roce
2015
(rekreační a výkonnostní)

371. Pro Draci s. r. o.
Horákova 715/8
616 00 Brno
IČ: 26225611

baseball

Zabezpečení celoročního provozu,
nájemného a údržby Městského
baseballového stadionu pro činnost
baseballu a údržby tréninkového hřiště
při MBS pro mládež v baseballu
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

372. AVE-KONTAKT, s.r.o.
Štrossova 239
Bílé Předměstí
530 03 Pardubice
IČ: 60108665

akce
šachy

373. ABRAHAM MOTOR RACING
s.r.o.
Masarykův okruh 201
664 81 Ostrovačice
IČ: 26285908

Uspořádání VI. ročníku mezinárodního
šachového festivalu "OPEN BRNO
2015", který se uskuteční v rámci XV.
ročníku seriálu CZECH TOUR za účasti
stovky šachistů z celého světa, T:
11/2015, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
motoristický sport Zabezpečení účasti reprezentanta města
Brna na Mistrovství světa motocyklů v
královské třídě Moto GP v roce 2015 v
Brně a zahraničí
(vrcholová)

20 000 nájemné (sportovišť, zázemí), materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny

150 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn) pro
sportovní činnost, vč. neinvest. údržby a
drobných neinvest.oprav areálu a neinvest.
údržby a sekání trávy tréninkového
baseballového hřiště mládeže, odměny
správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
10 000 nájemné hracího sálu, cestovné - jízdné, věcné
ceny

60 000 cestovné - jízdné

č.ž.

Žadatel
adresa

374. JM-ServisPlus s.r.o.
Košinova 39
612 00 Brno
IČ: 28293185

375. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.
Srbská 47a
612 00 Brno
IČ: 25332457

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

motoristický sport Účast reprezentanta města Brna na
Mistrovství ČR silničních
motocyklových závodů a ADAC Junior
Cup Powered by KTM - seriálu
silničních závodů pro nejlepší juniorské
závodníky Evropy v r. 2015
(vrcholová)
fotbal - hoši i
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dívky
juniorů (juniorská liga) a žen (II. liga
žen)
(vrcholová)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

40 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné

500 000 nájemné cizích sportovišť, vč. TCM,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, rozhodčí,
věcné ceny, sportovní lékařské prohlídky u
dětí a mládeže, odměny mládežnickým
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

376. DECARO RMG, s.r.o.
Husovo náměstí 1702
253 01 Hostivice

akce
všestrannost

Uspořádání "Brněnského pětiboje
všestrannosti OVOV ", ve kterém děti
soutěží v 5 různých disciplínách, T:
10/2015, Brno (rekreační)

0 žádost žadateleme stažena

377. DECARO RMG, s.r.o.
Husovo náměstí 1702
253 01 Hostivice

akce
všestrannost

0 žádost žadateleme stažena

378. Geometry Global, s.r.o.
Přívozní 2A č.p. 1064
170 00 Praha 7

akce
atletika

Uspořádání Okresního kola Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů Brno,
na OK reprezentuje vybraný tým dětí ZŠ
(4 dívky a 4 chlapci) a jednotlivci školu
v 6 různých disciplínách, T: 04/2015,
Brno (rekreační)
Uspořádání seriálu běžeckých závodů
"Česká pojišťovna Mizuno RunTour"
pero širokou veřejnost, T: 08/2015, Brno
(rekreační)

379. VELSBIKE s.r.o.
Karásek 2245/1f
621 00 Brno

cyklistika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
závodníků na horských kolech v
olympijské disciplíně MTB XCO
(výkonnostní a vrcholová)

407. Event media s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha - Staré město

akce
atletika

Uspořádání běhu s charitativním
zaměřením "NIGHT RUN", zařazený do
prestižní série NIGHT RUN 2015 a
AVON BĚH BRNO 2015" (rekreační)

50 000 nájemné (areálu, tribuny, plotové zábrany,
podia, mobilní šatny, stolů a lavic, stanů,
ozvučení), materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěži, rozhodčí, věcné ceny
0 žádost žadateleme stažena

20 000 nájemné (podia, stanů, ozvučení, mobilních
WC, časomíry, ozvučení, osvětlení)

III. Neinvestiční dotace cizím příspěvkovým organizacím pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015
380. LUŽÁNKY - středisko volného
času, Brno Lidická 50
Lidická 50
658 12 Brno

florbal

381. LUŽÁNKY - středisko volného
času, Brno Lidická 50
Lidická 50
658 12 Brno

akce
atletika

382. LUŽÁNKY - středisko volného
času, Brno Lidická 50
Lidická 50
658 12 Brno
383. Dětský domov Dagmar, Brno,
Zeleného 51,
Zeleného 51
616 00 Brno

všestrannost

akce
plavání

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dětí a mládeže v tzv. "Florbalových a
sportovních týmech" ve 4 kategoriích,
vč. pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní)
Uspořádání soutěží "BĚHY
BRNĚNSKÉ MLÁDEŽE", seriál závodů
pro žáky ZŠ a nižších ročníků gymnázií,
T: 04 - 05, 09, 10/2015, Brno
(rekreační)

15 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné, věcné ceny

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dětí, mládeže i dospělých formou
projektu "Volejbalový klub VK
Lužánky" (výkonnostní)
Uspořádání 9. ročníku "SETKÁNÍ BEZ
HRANIC - PLAVECKÁ SHOW PRO
DĚTI A MLÁDEŽ Z DĚTSKÝCH
DOMOVŮ, HANDICAPOVANÉ I
ZDRAVÉ DĚTI A DOSPĚLÉ" společné setkání a soutěže, T: 10/2015,
Brno (rekreační)

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

10 000 materiální vybavení, věcné ceny

50 000 rozhodčí, věcné ceny, nájemné
elektročasomíry

IV. Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015
384. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže BrnoŽabovřesky
Foerstrova 3088/2
616 00 Brno

akce
volejbal a
hokejbal

Uspořádaní soutěží "Brněnské
salesiánské sportovní turnaje 2015",
turnaje v hokejbalu "Fofr Cup" a turnaje
ve volejbalu "Brněnská salesiánská
volejbalová liga" (rekreační)

20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
věcné ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

385. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno - Líšeň
Kotlanova 2660/13 628 00 Brno

Sportovní odvětví

stolní tenis,
fotbal, florbal,
volejbal,
basketbal,
badminton,
lukostřelba a
horolezectví

Projekt
(sportovní úroveň)

Zabezpečení celoroční činnosti formou
sportovních kroužků Saleska a soutěží
dětí, mládeže i dospělých ve stolní
tenisu, fotbalu, florbalu, volejbalu,
basketbalu, badmintonu, lukostřelbě a
horolezectví (rekreační a výkonnostní)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

20 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
startovné, rozhodčí, věcné ceny

V. Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015
386. Nadační fond zakladatelů
brněnského plavání
Plotní 22
602 00 Brno

akce
plavání

Uspořádání "Jarního městského přeboru"
mladšího žactva v kat. B, C a mladší, T:
03/2015, Brno a Podzimního přeboru ml.
žactva kat. B,C a mladší, T: 10/2015,
Brno
(rekreační a výkonnostní)

34 000 nájemné plaveckého bazénu, rozhodčí, věcné
ceny

VI. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015
Uspořádání cyklistického závodu
"MILČOVO KOLEČKO 2015" pro
všechny věkové a výkonnostní kategorie.
Jubilejní páté setkání za účasti
sportovních osobností, věnované
zejména reprezentantovi v cykistice k
jeho nedožitým sedmdesátinám, T:
05/2015, Brno (rekreační, výkonnostní a
vrcholová)
akce
Uspořádání automobilového závodu
motoristický sport "VZHŮRU FARINOVOU ZATÁČKOU
O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA
BRNA, T: 06/2015, Brno Automotodrom
(vrcholová)

387.

akce
cyklistika

388.

50 000 nájemné (šatny a zázemí, oplůtků, zábran,
stupňů vítězů, ozvučení, časomíry, výsledková
tabule), materiální vybavení, rozhodčí, věcné
ceny

70 000 nájemné (pneu na stavbě trati, startovacího
zařízení, časomíry, vybavení technických a
sportovních komisařů, vybavení stanovišť
pořadatelů, bezpečnostních zón, ozvučení,
mobilních WC, elektrocentrál, při odklonění
dopravy a ohraničení tratě), rozhodčí, věcné
ceny
0

389.

akce
Uspořádání "ZIMNÍ RALLYE SHOW",
motoristický sport automobilového závodu ve sprintrallye a
slalomu ve stylu rallye, pro širokou
veřejnost, ale i závodní jezdce jako rádce
a pro ukázkové jizdy, T: 12/2015, Brno Automotodrom
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

390.

bojové umění

Zabezpečení vyučování japonského
sebeobranného bojového umění Jui Jitsu
(rekreační)

0

391.

plavání

Zabezpečení činnosti a účasti na
soutěžích handicapovaného plavce v
plavání (vrcholová)

0

411.

akce
bojové umění

Uspořádání mezinárodního festivalu
Capoeiry v Brně "Batizado e troca de
cordas 2015", T: 06/2015, Brno
(rekreační)

0

VII. Neinvestiční dotace vysokým školám na aktivity pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015
č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

392. Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1 601 90 Brno

atletika

393. Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1 601 90 Brno

akce
atletika, plavání,
boccia, malá
kopaná, fotbal,
florbal aj.

Projekt
(sportovní úroveň)

Zabezpečení celoročního provozu v roce
2015 související s tréninkovou a závodní
činností brněnských atletických oddílů a
handicapovaných sportovců na
atletickém stadionu pod Palackého
vrchem, v rámci projektu "CENTRUM
BRNĚNSKÉ ATLETIKY"
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání 16. ročníku celoročního
sportovního, charitativního a
integračního projektu a seriálu
jednotlivých akcí "BRNO A JIŽNÍ
MORAVA BEZ HRANIC 2015"
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

400 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
atletického stadionu PPV a zázemí, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, odměny
správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
300 000 nájemné (sportovišť, podia, ozvučení a
elektročasomíry, hipoterapie), rozhodčí,
věcné ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

VIII. Investiční dotace typu B spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015
č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

394. Squash Klub Slovan Brno
K Sídlišti 769/14
643 00 Brno

squash

Nákup mobilní skládací tribuny pro
squashové centrum na turnaje a akce pro
cca 100 diváků

0 Žádost byla zařazena do položky investice a
opravy

395. Český veslařský klub v Brně o.s.
Veslařská 507/179
637 00 Brno

lodní sporty veslování

Nákup veslařské lodi - dvojskif pro
treninkovu a závodní činnost nadějných
dorostenek

0 Žádost byla zařazena do položky investice a
opravy

396. Tělocvičná jednota Sokol Brno Komín
Svratecká 198/11
624 00 Brno

všestrannost,
volejbal,
basketbal, stolní
tenis, florbal

Nákup a montáž žaluzií - zastínění
telocvičny pro činnost oddílů TJ

0 Žádost byla zařazena do položky investice a
opravy

