1. Neinvestiční dotace spolkům na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014 - II. kolo
č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní
odvětví

stolní tenis

Projekt
(úroveň výkonnosti)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží 6
družstev dospělých ve stolním tenisu, vč. účasti v
Krajské a Městských soutěžích
(výkonnostní)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

373.

KST OLTEC Brno
Vojtova 12
639 00 Brno

374.

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

Oprava havarijního stavu výměníkové stanice horkovodní předávací stanice tepla ve sportovní
hale SK Tart Moravská Slavia Brno, Vojtova
785/14, Brno

379.

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

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

30 000 provozní náklady (el. energie, voda,
plyn), nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, vč. nákupu antuky

380.

FIGURE SKATING
CLUB BRNO
Kvapilova 6
616 00 Brno

krasobruslení

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

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

385.

KOMETA GROUP, o.s.
Křídlovická 34
603 00 Brno

lední hokej

Zabezpečení celoroční činnosti mládežnických
hráčů HC KOMETA BRNO v ledním hokeji v
rámci "Akademie ČSLH", vč. soutěží
(vrcholová)

388.

VYSOKOŠKOLSKÝ
SPORTOVNÍ KLUB
TECHNIKA BRNO
Rybkova 31
602 00 Brno

baseball

Zabezpečení účasti mládežnických družstev v
baseballu na turnaji U12 a U15 v Rennes v rámci
výměny partnerských měst, T: 08/2014, Rennes
(výkonnostní)

60 000 cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži

389.

Tělocvičná jednota Sokol akce
Modřice
nohejbal
Benešova 274
664 42 Modřice

Uspořádání soutěže národních klubových mistrů v
nohejbalu "UNIF Pohár mistrů - Brno 2014" ze 12
zemí, tří kontinentů, T: 05/2014, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

50 000 nájemné sportovišť v Brně, materiální
vybavení

390.

Fotbalová asociace České akce
republiky
futsal
Diskařská 2431/4
160 17 Praha 6

Uspořádání mezinárodního turnaje ve futsale
"Visegrád 4 Nations tournament" za účasti
seniorských a juniorských družstev z Polska,
Slovenska, Maďarska a ČR, T: 09/2014, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

40 000 nájemné sportoviště, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěži

391.

SK Líšeň
Kučerova 4
628 00 Brno

Zabezpečení účasti mládežnických týmů SK Líšeň
na mezinárodním turnaji "Anton Cup 2014"
partnerských měst ve fotbalu, T: 06/2014,
Stuttgart
(výkonnostní)

30 000 cestovné - jízdné

392.

Sportovní klub Moravská fotbal
Slavia Brno - fotbal
Vojtova 12
639 43 Brno

fotbal

Oprava havarijního stavu sprch v šatnách SK
Moravská Slavia Brno - fotbal, Vojtova 12, Brno
(výkonnostní)

300 000 oprava horkovodní předávací stanice
tepla

0

200 000 oprava sprch (demontáž stávajících
sprch, van, podlah a izolace, montáž
nových rozvodů odpadu, položení nové
izolace a podlah z dlaždic, obklady)

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní
odvětví

Projekt
(úroveň výkonnosti)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

393.

TAK Hellas Brno
Horácké nám. 15
621 00 Brno

zápas

Zabezpečení účasti 2 reprezentantek města Brna a
ČR na světových soutěžích (ME, MS) a
mezinárodních turnajích v zápase, vč. soustředění
(vrcholová)

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

394.

Česká asociace
skateboardingu o.s.
Šternova 133/12
158 00 Praha 5

akce
skateboarding

Uspořádání závodu "Skate Contest Komárov
2014" za účasti české a slovenské skateboardové
špičky, doplněný o závod pro nejmladší
závodníky, tzv. "Day for Kids", T: 08/2014, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení
cestovné - jízdné, rozhodčí, věcné ceny,
nájemné (zvukové techniky, mobilních
WC, vč. dopravy)

395.

SPORTOVNÍ KLUB
POLICIE KOMETA
BRNO
Bauerova 5
603 00 Brno

box

Zabezpečení účasti 2 družstev ve finále
Mistrovství ČR v boxu, vč. pořádání v Brně, T:
05/2014, Ostrava a 06/2014 Brno
(vrcholová)

40 000 nájemné sálu a ringu, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích,
rozhodčí, věcné ceny

396.

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

akce
bojové umění

Uspořádání "Mistrovství České republiky v
Taekwon-Do ITF 2014" všech věkových
kategorií, T: 11/2014, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

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

397.

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

akce
bojové umění

Uspořádání "LIGY TAEKWON-DO ITF" za
účasti 4 oddílů z ČR, vč. oddílu města Brna a
bojovníků ze zahraničí, T: 12/2014, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

25 700 nájemné (sportoviště, ozvučení,
osvětlení), materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné
účastníků soutěže, rozhodčí, věcné ceny

401.

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

Účast družstva mužů A na Světovém poháru
družstev v kuželkách, kterou si vybojovali ziskem
titulu mistra ČR, T: 09-10/2014, Rakousko
(vrcholová)

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

II. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na aktivity v oblasti
tělovýchovy a sportu pro rok 2014 - II. kolo
č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní
odvětví

Projekt
(úroveň výkonnosti)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

387.

Alfa Events, s.r.o.
Měšická 276
390 02 Tábor

akce
cyklistika

Uspořádání cyklistických závodů pro děti "TOUR
DE KIDS", který je součástí seriálu cyklistických
závodů pro děti, T: 04/2014, Brno
(rekreační)

20 000 materiální vybavení, nájemné
(elektrocentrály), věcné ceny

398.

GLADIATOR
PROMOTION s.r.o.
Malinovského náměstí
211/5
602 00 Brno

akce
bojové sporty

Uspořádání akce "YOUNGBLOOD KINGS OF
THE RING 2014", galavečer bojových umění, vč.
soutěže o mistrovský titul, T: 05/2014, Brno
(vrcholová)

50 000 nájemné (sportoviště, ringu, židlí a lavic)

400.

Merida Bike Team s.r.o.
Železné 32
666 01 Tišnov

akce
cyklistika

Uspořádání mezinárodního etapového závodu
MTB "TRANS MORAVIA", T: 09/2014, Brno a
Jižní Morava
(výkonnostní a vrcholová)

200 000 pronájem prostor pro uspořádání závodu
vč. el. energie a vody, ubytování a
společné stravné účastníků, rozhodčích
a pořadatelů na soutěži, poplatek UCI,
rozhodčí, pronájem časomíry a
světelných obrazovek, pronájem
mobilních sociálních zařízení WC
a sprchy

III. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám na aktivity v oblasti tělovýchovy
a sportu pro rok 2014 - II. kolo
č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní
odvětví

Projekt
(úroveň výkonnosti)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

č.ž.

399.

Žadatel
adresa

Sportovní
odvětví

akce
motoristický
sport

Projekt
(úroveň výkonnosti)

Uspořádání automobilového závodu "VZHŮRU
FARINOVOU ZATÁČKOU O POHÁR
PRIMÁTORA MĚSTA BRNA, T: 06/2014, Brno
(vrcholová)

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

50 000 nájemné (pneu na stavbu tratě,
startovacího zařízení, časomíry,
vybavení technických a sportovních
komisařů, vybavení stanovišť pořadatelů,
bezpečnostních zón, ozvučení, mobilních
WC, elektrocentrál, při odklonění
dopravy a ohraničení tratě, zásobníků
vody, odpadkových kontejnerů), věcné
ceny

