I. Neinvestiční dotace občanským sdružením na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2013
č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

1.

AEROBIK CENTRUM
BRNO
Merhautova 224
613 00 Brno

aerobik

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dětí a mládeže v 10 kategoriích např.
kategoriích Cadet 11 - 13 let, Junior 14 16 let ve sportovním aerobiku
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

2

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

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

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v 10 sportovních
odvětvích
(výkonnostní)

3.

SK SPEED Brno
Vojtova 517/21
639 00 Brno

atletika

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

4.

Vysokoškolský sportovní
klub Univerzita Brno
Heinrichova 24
602 00 Brno

atletika, plavání,
basketbal, MG,
volejbal,
lyžování,
cheerleaders,
volejbal, softbal
aj. (19 oddílů)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v 19 oddílech VSK,
vč. pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní a vrcholová)

800 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, rozhodčí, věcné ceny, neinvest.
údržba víceúčelového sport. areálu Jehnice,
odměny mládežnickým trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest.
dotace v daném roce

5.

AK Olymp Brno
Rerychova 10
635 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
2 družstev juniorek (A juniorky mistryně
ČR a vítězky Evropského šampionátu
junior. klubů) a 1 družstva dorostenek,
vč. pořádání soutěží

500 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné

(výkonnostní a vrcholová)
(záštita primátora MB nad družstvem juniorek
AK Olymp Brno)

6.

AK Olymp Brno
Rerychova 10
635 00 Brno

atletika

7.

ATHLETIC RUNNERS
CLUB BRNO
Fibichova 45
612 00 Brno

atletika

8.

ATHLETIC RUNNERS
CLUB BRNO
Fibichova 45
612 00 Brno

atletika

9.

AC Moravská Slavia
Brno
Vojtova 541/12
639 00 Brno

atletika

10.

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)

atletika

Oprava havarijního stavu venkovní zdi
areálu na ul. Vojtova v Brně

atletika

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

10a. AC Moravská Slavia
Brno
Vojtova 541/12
639 00 Brno
11. AC Track & Field Brno
Lidická 1875/40
602 00 Brno

100 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, věcné ceny, startovné,
sportovní lékařské prohlídky u dětí a mládeže,
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
stravní účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny
80 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce

Zabezpečení účasti reprezentačního
družstva juniorek města Brna na
Evropském mistrovství družstev v
kategorii juniorek, sk. A, T: 09/2013,
Brno, vč. přípravy a soutěží družstva
juniorek
(výkonnostní a vrcholová)
(záštita primátora MB nad družstvem
juniorek AK Olymp Brno )

70 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné

Zabezpečení celoroční činnosti a účasti
na soutěžích mládeže i dospělých (vyjma
činnosti na vrcholový sport). Pořádání
náborových akcí pro mládež
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení účasti reprezentace města
Brna na XX. ročníku "Stuttgarter Zeintung-Lauf" na mezinárodním závodě
partnerských měst v silničním běhu T:
06/2013, Stuttgart
(vrcholová)
Zabezpečení provozu atletického
stadionu AC Moravská Slavia Brno pro
celoroční činnosti a soutěže mládeže i
dospělých v atletice
(výkonnostní a vrcholová)

30 000 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
25 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředění

100 000 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
150 000 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
0

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

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

12.

Atletický oddíl BYSTRC atletika
YOUNG ATHLETIC
CLUB Brno (BYAC Brno)
Laštůvkova 77
635 00 Brno

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

13.

Atletický klub
atletika
organizačně-technického
zabezpečení Brno
Zámečnická 2
602 00 Brno

14.

JUMP ATHLETIC CLUB atletika
BRNO
Kovalovice 206
664 06 Viničné Šumice

Zabezpečení celoroční organizační
činnosti klubu v souvislosti se
zabezpečením měřící techniky cílové
kamery v rámci potřeb brněnských
atletických oddílů
(výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a účasti v
soutěžích mládeže i dospělých v atletice
a pořádání závodů: Vánoční laťka,
Vánoční dětská hala, Novoroční skoky,
MZ, přebory odd. aj.
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

15.

Bač line sport o.s.
Oblá 35
634 00 Brno

atletika

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

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

16.

Sportovní klub Kociánka
Brno, o.s.
Kociánka 2
612 00 Brno

atletika, boccia,
cyklistika,
lukostřelba
(7 odvětví)

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

17.

MC atletika Brno
Podbělová 12
628 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dětí, mládeže dospělých s tělesným a
kombinovaným postižením v 7 odvětvích.
Pořádání soutěží
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti mládeže
v atletice, včetně účasti a pořádání
soutěží
(rekreační, výkonnostní)

18.

SHL ŘEČKOVICE
Měřičkova 51
621 00 Brno

badminton

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

25 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace v
daném roce

19.

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, vč. 2. ligy žen a
futsalu
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

200 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest.údržby a drobných neinvest. oprav,
nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné na soutěžích a
soustředěních, odměny (správcům sport.
areálů či zařízení provoz. žadatelem a mládež.
trenérům) v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

20.

Tělovýchovná jednota
Sokol Jehnice
Ořešínská 9
621 00 Brno - Jehnice

badminton

Zabezpečení účasti smíšeného družstva
v "Poháru mistrů evropských zemí Euro
Cup" v badmintonu, T: 05/2013, Francie
(vrcholová)

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

21.

Badmintonový club RSC badminton
Brno
Dědická 33
627 00 Brno

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

15 000 nájemné sportovišť

22.

VYSOKOŠKOLSKÝ
SPORTOVNÍ KLUB
TECHNIKA BRNO
Rybkova 31
602 00 Brno

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

110 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředění, startovné, nájemné
cizích sportovišť, věcné ceny, rozhodčí,
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
0

150 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních, věcné
ceny, nájemné (ozvučení, světelného
ukazatele výkonů, elektročasomíry,
velkoplošných stanů)

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

400 000 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

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

23.

VYSOKOŠKOLSKÝ
SPORTOVNÍ KLUB
TECHNIKA BRNO
Rybkova 31
602 00 Brno

baseball,
softball,
krasobruslení,
lední hokej,
basketbal, judo,
aj. - 13 oddílů

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

600 000 nájemné cizích sportovišť, tatami a ledových
ploch, 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 neinvestiční dotace v
daném roce

24.

Sportovní klub Draci
Brno
Horákova 8
616 00 Brno

baseball

Zabezpečení celoroční tréninkové
činnosti mládežnických družstev a
dospělých (senioři B, C), vč. účasti v
oblastním přeboru až po MČR a extralize
juniorů. Pořádání soutěží.
(rekreační, výkonnostní)

120 000 nájemné cizích sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, věcné
ceny, odměny mládežnickým trenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvestiční dotace v daném roce

25.

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

130 000 provozní náklady (el. energie), vč. neinvest.
údržby a drobných neinvest. oprav
baseballových hřišť, nájemné cizích sportovišť,
cestovné - jízdné, rozhodčí

26.

HROŠI BRNO
Zámezí 301/14
621 00 Brno

baseball

Zabezpečení provozu baseballového
areálu v Zamilovaném hájku pro činnost
a soutěže mládeže a dospělých v
baseballu a softballu. Činnosti a soutěží
družstev mužů A a B VSK MENDELU v
baseballu, vč.účasti v národní lize
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev (ml. žáci, junioři)
a družstva mužů A, vč. účasti v extralize
seniorů baseballu
(výkonnostní a vrcholová)

27.

"Jihomoravské
basketbalové centrum"
Vídeňská 9
639 00 Brno

basketbal

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

600 000 nájemné cizích sportovišť, 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

28.

"Jihomoravské
basketbalové centrum"
Vídeňská 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)

29.

Sportovní škola
míčových her mládeže
Horákova 7
616 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev v basketbalu
žen, vč. extraligy kadetek U 17 a juniorek
U19
(výkonnostní a vrcholová)

300 000 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
350 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné,
rozhodčí, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže

30.

Sportovní klub Vinohrady basketbal,
Mutěnická 21
stretball,
628 00 Brno
volejbal, TO,
petanque, ASPV

31.

Sportovní oddíl
Basketbal SK Královo
Pole
Vodova 108
612 00 Brno

basketbal

32.

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

basketbal

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

20 000 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

33.

Sportovní klub SKB
Černovice, občanské
sdružení
Bučovická 16
627 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládež. družstev a družstev mužů v
basketbalu, vč. účasti v OP
(výkonnostní)

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

Zabezpečení celoroční sportovní činnosti
a soutěží 6 oddílů SK. Pořádání soutěží a
akcí pro veřejnost, vč. XV. roč. STREET
Brno aneb XV. Setkání pod jedním
košem, T: 05/2013, Brno
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
18 mládežnických družstev dívek (vč.
přípravek) a žen B v basketbalu, včetně
extraligy kadetek U 17 a juniorek U 19
(výkonnostní a vrcholová)

110 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace v
daném roce

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

420 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, rozhodčí, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, 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

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

34.

Sportovní klub Brno Žabovřesky
Horákova 7
616 00 Brno

basketbal,
orientační běh,
kuželky

35.

Sportovní klub Brno Žabovřesky
Horákova 7
616 00 Brno

basketbal,
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
orientační běh a mládež. družstev, družstev dospělých v
kuželky
basketbalu, vč. účasti mužů A ve II. lize,
kuželkách na KP a v orient. běhu na
MČR
(výkonnostní a vrcholová)

36.

Sportovní klub Královo
Pole
Vodova 108
612 00 Brno

basketbal a
karate

37.

TARO KAN KARATE
TEAM
Rygle 23
644 00 Brno
Český svaz karate Goju
ryu
Rygle 23
644 00 Brno

bojové umění

39.

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

bojové umění

40.

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

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

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

41.

Jihomoravský svaz
karate
Dědická 22
627 00 Brno

bojové umění

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

80 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí, věcné
ceny

42.

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

bojové umění

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v karate (soutěží
pod náz. Fudokan karate Brno), vč.
účasti v seriálu závodů završených MČR
a ME
(rekreační a výkonnostní)

30 000 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

43.

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

bojové umění

Zabezpečení rozvoje bojového umění
HAKKORYU JUJUTSU formou celoroční
činnosti a soutěžemi mládeže i dospělých
(rekreační, výkonnostní)

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
drobné neinvest. opravy tatami, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěžích a soustředěních, startovné

44.

SK Akademie tradičního bojové umění
karate Brno
Kovařovicova 58
616 00 Brno

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

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
odměny mládežnickým trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvestiční
dotace v daném roce

45.

KARATE TEAM
BOHUNICE
Havelkova 4
625 00 Brno
JETSAAM GYM
Gruzínská 513/5
625 00 Brno

bojové umění

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

box

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v thajském boxu, účast na MČR, MS a
ME
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

38.

46.

bojové umění

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)

Schváleno ZMB

Zabezpečení celoročního provozu
Sokolovny, Srbská 116/4 v Brně pro
tělovýchovnou a sportovní činnost v
basketbalu, karate, MG, sokolské
všestrannosti
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
talentované mládeže ve sportovním
karate
(vrcholová)
Zabezpečení přípravy a soutěží
brněnských závodníků v mládežnické
kategorii v karate stylu Goju ryu, vč.
uspořádání Mistrovství ČR mládeže v
karate stylu Goju Ryu, 04/2013, Brno
(vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti, účasti a
pořádání soutěží všech věkových
kategorií v Tae kwon-do
(výkonnostní a vrcholová)

600 000 provozní náklady (voda, el. energie, plyn), vč.
drobných neinvest. oprav a neinvest. údržby
sportovní haly a kuželny, odměny správcům
sport. areálů či zařízení provoz. žadatelem v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce,
neinvestiční oprava nátěrů dřevěné podlahy
tribuny A a B

140 000 nájemné cizích sportovních zařízení, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, sportovní prohlídky
u dětí a mládeže, výroba map pro OB

80 000 provozní náklady (el. energie, plyn), odměny
správcům sport. areálů či zařízení provoz.
žadatelem v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvestiční dotace v daném roce

80 000 nájemné sportovišť, materiální
vybavení,ubytování a společné stravné
účastníků na soutěžích a soustředěních, věcné
ceny
50 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, věcné ceny

130 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvestiční dotace v
daném roce

0

65 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
startovné, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže, 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)

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

47.

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

box

48.

BOX CLUB NOVÝ
LÍSKOVEC BRNO, o.s.
Rybnická 75
634 00 Brno
První curlingový klub
Brno
Zahradní 47
628 00 Brno

box

50.

Rychlopalná košťata
Brno, o.s.
Tučkova 24
602 00 Brno

curling

51.

Tělovýchovná jednota
Favorit Brno
Křížkovského 22
603 67 Brno

cyklistika
dráhová, silniční,
kolová, BMX,
MTB

52.

Tělovýchovná jednota
Favorit Brno
Křížkovského 22
603 67 Brno

cyklistika - BMX Oprava sociálního zařízení pro muže a
ženy v areálu BMX, Hněvkovského, Brno jih

53.

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

cyklistika

Zabezpečení celoroční tréninkové
činnosti mládeže, žen a mužů, vč. účasti
a pořádání závodů v silniční a dráhové
cyklistice
(vrcholová)

50 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, rozhodčí, věcné
ceny

54.

ÚAMK-AMK STARÉ
BRNO
Francouzská 46
602 00 Brno

cyklistika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
oddílu biketrialu, vč. uspořádání MČR a
účasti na soutěžích v ČR i zahraničí
(výkonnostní a vrcholová)

35 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné, rozhodčí, věcné ceny, údržba
překážek a nákup materiálu (barvy a spoj.
materiál - překážky)

55.

PELL´S TEAM
Slaměníkova 316/27
614 00 Brno

cyklistika

30 000 cestovné - jízdné, startovné

56.

GT Czech Team
Karásek 11
621 00 Brno

cyklistika
horská kola
(MTB XCO)

57.

VYSOKOŠKOLSKÝ
SPORTOVNÍ KLUB
TECHNIKA BRNO
Rybkova 31
602 00 Brno

cyklistika
extrémní sporty

58.

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

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v cyklistice - horských kolech a silničních
kolech
(rekreační, výkonností a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v cyklistice, zejména MTB - disciplína
XCO, downhill, fourcross, ale i silniční,
dráhová a cyklokros
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení účasti na soutěžích
závodníků VSK Technika Brno v
extrémním sportu na 26. ročníku
"Dolomitenmann 2013", T: 09/2013, Lienz
- štafetovém závodě ve čtyřech
disciplínách extrémních sportů
(vrcholová)
Zabezpečení celoročního provozu
Sokolovny, vč. zázemí pro činnost a
soutěže ve florbalu, MG, SG - Team
Gym, šermu, volejbalu a všestrannosti
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
florbalových družstev mládeže a
dospělých, vč. účasti družstev žen v
extralize, juniorek v 1. lize a mužů ve 3
lize
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev mládeže, mužů B, C, elévů, žen
a veteránů ve florbalu, vč. soutěží 1. ligy
juniorek, dorostenců a žen ve florbalu
(rekreační, výkonnostní)

49.

59.

60.

curling

florbal, MG, SG Team Gym,
šerm, volejbal a
všestrannost
(6 odd.)
Tělocvičná jednota Sokol florbal, MG, SG Brno - Židenice
Team Gym,
Gajdošova 18-22
šerm, volejbal a
615 00 Brno
všestrannost
(6 odd.)
Bulldogs Brno
Vodova 336/108
612 00 Brno

florbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v boxu, vč. účasti v 1. lize mužů a
juniorské lize
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v boxu, vč. účasti v
Jihomoravské oblasti
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže a dospělých v curlingu, vč.účasti
seniorského týmů v extralize a přípravy
na OH 2014
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti klubu a
soutěží týmů mužů, žen a junior. kateg. v
curlingu, vč. účasti ve 1. lize a MČR
(výkonnostní)

Schváleno ZMB

Zabezpečení celoročního provozu
brněnského Velodromu TJ Favorit Brno,
celoroční činnosti a soutěží 6 odd. TJ,
vč.pořádání soutěží
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

20 000 nájemné sportovišť a ringu, startovné

0

40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny
7 500 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné

930 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
tělovýchovného zařízení, 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
0

10 000 materiální vybavení, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, sportovní lékařské prohlídky
dětí a mládeže
100 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, startovné

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

70 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, ubytování a společné stravné
účastníka na soutěžích a soustředěních,
cestovné - jízdné, startovné, věcné ceny

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

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

61.

Bulldogs Brno
Vodova 336/108
612 00 Brno

florbal

62.

SC Hattrick Brno
Florbalová škola
Krasová 1
614 00 Brno
OREL jednota Brno Bohunice
Hraničky 5
625 00 Brno
OREL jednota Brno Bohunice
Hraničky 5
625 00 Brno

florbal

63.

64.

florbal,
všestrannost,
malá kopaná
(8 odd.)
florbal

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

Zabezpečení účasti hráčů "Vozmeni
Bulldogs Brno" v celostátní lize vozíčkářů
v r. 2013
(rekreační, výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
předškolní a školní mládeže. Pořádání
ligových florbalových turnajů
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoročního provozu
Orlovny pro tělovýchovnou a sportovní
činnost 8 oddílů
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev a družstva mužů
v Orelské florbalové lize, ústředních a
župních turnajích ve florbalu
(rekreační a výkonnostní)

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

80 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
rozhodčí

70 000 provozní náklady (plyn, el. energie, voda)

10 000 nájemné cizích sportovišť, cestovné - jízdné,
materiální vybavení, startovné, věcné ceny

65.

Tělocvičná jednota Sokol florbal,
Brno III.
všestrannost
Výstavní 26
603 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti
dospělých, vč. účasti a pořádání
florbalových turnajů. Celoroční činnost v
odd. všestrannosti
(rekreační a výkonnostní)

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

66.

Orel jednota Brno Židenice
Mikšíčkova 41
615 00 Brno

florbal, futsal,
stolní tenis,
volejbal

50 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné

67.

FBŠ Hattrick Brno
Loosova 1b
638 00 Brno

florbal

68.

FBŠ Hattrick Brno
Loosova 1b
638 00 Brno

florbal

69.

Orel o.s.
Pellicova 2c
602 00 Brno

florbal, stolní
tenis, fotbal aj.
(12 odd.)

Zabezpečení projektu "Sport pro radost
2013" - 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 juniorek
a mužů A v 1. lize
(výkonnostní)
Zabezpečení účasti na mezinárodním
florbalovém turnaji dětí a mládeže
"Gothia Cup 2013", T: 01/2013, Švédsko
(výkonnostní)
Zabezpečení provozu ústředního sídla
Orla na ul. Pellicova 2c v Brně
(rekreační)

70.

SK Líšeň
Kučerova 4
628 00 Brno

fotbal a futsal

Zabezpečení provozu fotbalového
areálu, celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev a družstev mužů
ve fotbalu a ve futsalu, vč. účasti mužů A
v MSFL, žáků SPSM JIH a dále v MSSD
a v městských a krajských soutěžích
(výkonnostní)

850 000 provozní náklady (el. energie, plyn a voda),
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

71.

Sportovní klub Žebětín
Prokopův kopec 7
641 00 Brno

fotbal

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

72.

Fotbalový klub SK
Bosonohy
Hoštická 2
642 00 Brno

fotbal - muži,
ženy

73.

Sportovní kluby Brno Bosonohy
Hoštická 2a
642 00 Brno

fotbal, tenis

Zabezpečení celoročního provozu
fotbalového areálu, celoroční činnosti a
soutěží mládežnických družstev a
družstev mužů ve fotbalu, vč. účasti
mužů A v krajské soutěži
(výkonnostní)
Zabezpečení celoročního provozu,
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 objektu pro fotbal a
fotbalového areálu pro celoroční činnost
a soutěže ve fotbalu
(rekreační a výkonnostní)

74.

SK Řečkovice
Novoměstská 1941/4
621 00 Brno

fotbal

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

40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
rozhodčí

0

0

60 000 provozní náklady (el. energie), neinvest.
údržba a drobné neinvest. opravy fotbalového
areálu, nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, rozhodčí

50 000 provozní náklady (plyn, voda) fotbalového
objektu a areálu, vč. neinvest. údržby a
drobných neinvest. oprav

220 000 provozní náklady (plyn, el. energie, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
objektů SK, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, startovné

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

75.

Sportovní klub Chrlice,
občanské sdružení
Blümlova 41
643 00 Brno

fotbal a volejbal

Zabezpečení celoročního provozu
sportovního areálu pro fotbal a volejbal,
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)

76.

Tělovýchovná jednota
Brno - Soběšice
Borová 30
644 00 Brno

fotbal
volejbal,
nohejbal,
všestrannost

77.

Tělovýchovná jednota
Brno - Soběšice
Borová 30
644 00 Brno
FC SOBĚŠICE
Borová 30
644 00 Brno

fotbal
volejbal,
nohejbal,
všestrannost
fotbal

Zabezpečení provozu sportovního areálu
pro celoroční činnost mládež. družstev a
družstev mužů ve fotbalu, pro nohejbal,
volejbal a všestrannost, vč. venkovního
kluziště pro veřejnost
(rekreační a výkonnostní)
Oprava havarijního stavu střešní krytiny
kabin a šaten TJ Brno - Soběšice

78.

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

205 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalového areálu a hřišť pro volejbal,
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
60 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn)
sportovního areálu TJ, vč. neinvest. údržby a
drobných neinvest. oprav sportovního areálu
TJ

0

Zabezpečení celoroční tréninkové
činnosti předpřípravky a soutěží
mládežnických družstev a družstev mužů
ve fotbalu, vč. účasti v městské a krajské
soutěži
(výkonnostní)

120 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, drobné
neinvest. opravy a neinvest. údržba fotbal.
hřišť

330 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
travnatého hřiště a zázemí, nájemné cizích
sportovišť, cestovné - jízdné, materiální
vybavení, ubytování a společné stravné
účastníků na soutěžích a soustředěních,
startovné, rozhodčí, sportovní lékařské
prohlídky u dětí a mládeže, věcné ceny

79.

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

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

80.

Sportovní klub Moravská fotbal
Slavia Brno - fotbal
Vojtova 12
639 43 Brno
FOOTBALL CLUB
fotbal
SLOVAN BRNO
Bělohorská 4350/48
636 00 Brno

Oprava kotelny a výměna plynového
kotle ve staré tribuně SK MS Brno
Vojtova 12 v Brně
Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev a družstev mužů
ve fotbalu, vč. účasti městských a
krajských soutěžích
(výkonnostní)

200 000 provozní náklady (voda, plyn, el. energie), vč.
nenivest. údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalových areálů (Pod sídlištěm a
Bělohorská), nájemné cizích sportovišť,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, odměny správcům sport. areálů
či zařízení provoz. žadatelem v celkové výši
max. do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce

82.

TJ TATRAN Starý
Lískovec o.s.
Klobásova 79
625 00 Brno

fotbal a tenis

Zabezpečení provozu fotbalového areálu
a tenisových dvorců TJ a celoroční
činnosti mládežnických družstev a
družstvo mužů vč. účasti na městských a
krajských soutěžích ve fotbalu a v tenisu
2 mládež. družstev a družstva žen a
mužů
(rekreační a výkonnostní)

200 000 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

83.

Tělovýchovná jednota
START Brno
Loosova 1b
638 00 Brno

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

Zabezpečení provozu sportovního areálu
TJ Start pro celoroční činnost 7 odd. TJ
(rekreační a výkonnostní)

110 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvestiční údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního areálu, odměny správcům sport.
areálů či zařízení provoz. žadatelem v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvestiční
dotace v daném roce

84.

Tělovýchovná jednota
START Brno
Loosova 1b
638 00 Brno

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

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
7 oddílů TJ, vč. účasti 2 družstev mužů v
MP ve fotbalu, v lukostřelbě: družstev
mužů v 1. a 2. lize, družstev žen v
celostát. přeboru a družstva žáků v ml.
soutěži, v tenisu: mládež. družstev a
družstev dospělých v krajských soutěžích
(rekreační a výkonnostní)

81.

50 000 Oprava kotelny a výměna starého plynového
kotle

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

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

85.

FC SPARTA BRNO
Mariánské nám. 3
617 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu
Mariánské nám. 3 a TSM FC Sparta
Brno, Hněvkovského 192 a celoroční
činnosti a soutěží mládežnických
družstev a družstva mužů ve fotbalu, vč.
účasti U12 - U15 v SPSM
(výkonnostní)

670 000 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

86.

Tělovýchovná jednota
TATRAN Kohoutovice
Voříškova 59
623 00 Brno

fotbal, tenis,
cyklistika,
basketbal

Zabezpečení provozu sportovního areálu
pro fotbal a tenis a celoroční činnosti a
soutěží 4 oddílů TJ, vč. účasti mládež.
družstev v městských a krajských
soutěžích, družstev mužů v I.B a III. tř. ve
fotbalu. Pořádání soutěží pro mládež
(rekreační a výkonnostní)

240 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalového a tenisového 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

87.

Tělovýchovná jednota
TATRAN Kohoutovice
Voříškova 59
623 00 Brno
Tělovýchovná jednota
Maloměřická cementárna
a vápenice Brno
ul. Borky
614 00 Brno

tenis

Oprava tréninkové tenisové plochy, vč.
GO cvičné plochy

fotbal,
volejbal
rekreační

Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
celoroční činnosti ve fotbalu a volejbalu,
vč. účasti mládežnických družstev a
družstva mužů ve fotbalu městských a
krajských soutěží
(rekreační a výkonnostní)

65 000 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

89.

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

90.

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

fotbal

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

330 000 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
240 000 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, 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

91.

SK Slatina
Tuřanka 1
627 00 Brno

fotbal, tenis,
stolní tenis,
kulturistika,
ČASP

Zabezpečení provozu tělovýchovného
zařízení SK Slatina, celoroční činnosti v 5
oddílech, vč. účasti mládež. družstev a
družstev mužů v městské a krajské
soutěži ve fotbalu, stolním tenisu a tenisu
(rekreační a výkonnostní)

220 000 provozní náklady (voda), vč. neinvest. údržby
a drobných neinvest. oprav fotbalového areálu
a tenisových kurtů, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních, 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

92.

FC DOSTA BYSTRC KNÍNIČKY
Obvodová 4
635 00 Brno

fotbal

400 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalového areálu, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
startovné, rozhodčí

93.

ČAFC ŽIDENICE Brno
Gajdošova 18
615 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu
FC Dosta Bystrc a celoroční činnosti a
soutěží mládežnických družstev a
družstva mužů ve fotbalu, vč. účasti v
městských a krajských soutěžích a mužů
v Divizi D
(výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti družstva
mužů ve fotbalu, vč. účasti v soutěži III.
tř. Brno - město
(výkonnostní)

88.

0

20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
rozhodčí

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

94.

ČAFC Židenice 2011
Pastrnkova 865/2
615 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu
na ul. Pastrnkova 2, celoroční činnosti
předpřípravky a účasti mládežnických
družstev v městské a krajské soutěži
(výkonnostní)

97 500 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 mládežnickým trenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce

95.

Sportovní klub Tuřany
Hanácká 38
620 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
celoroční činnosti a soutěží mládež.
družstev a družstev mužů ve fotbalu, vč.
účasti v městské a krajské soutěži
(výkonnostní)

180 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda), vč.
neinvest.údržby a drobných neinvest. oprav
fotbalového areálu,materiální vybavení,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné,
rozhodčí, odměny mládežnickým trenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce

96.

Sportovní klub
JUNDROV
Veslařská 124
637 00 Brno

fotbal a tenis

60 000 provozní náklady (el. energie, plyn), vč.
neinvest.údržby a drobných neinvest. opravy
fotbalového areálu, nájemné cizích
sportovních zařízení, materiální vybavení

97.

FC NORDIC Brno
Cacovice 9
614 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalového a
tenisového areálu, celoroční činnosti
družstev mužů, vč. účasti v Měst.
přeboru ve fotbalu a ml. družstev a
družstev dospělých v tenisu, vč. účasti v
krajském přeboru
(výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev ve fotbalu, vč.
účasti v Městském přeboru
(výkonnostní)

98.

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

fotbal - muži,
ženy

Zabezpečení provozu fotbalového areálu
a celoroční činnosti a soutěží mládež.
družstev, družstev mužů a družstev žen
ve fotbalu, vč. účasti žen A v MSFL a B v
MSFD, přípravky a muži v OP
(výkonnostní)

99.

Tělovýchovná jednota
Sokol Brno - Obřany
Mlýnské nábřeží 9
614 00 Brno

fotbal, vzpírání
nohejbal,
rekreační sporty
(4 oddíly)

Zabezpečení celoročního provozu
sportovních areálů a celoroční činnosti
ml. družstev ve fotbalu, vč. účasti
družstev v MP, dále ve vzpírání,
nohejbalu a rekreačních sportech
(rekreační a výkonnostní)

100. Městský fotbalový svaz
Brno
Vídeňská 470/9
639 00 Brno

fotbal

Zabezpečení účasti a pořádání turnajů
žákovských výběrů s mezinárodní účastí
ve fotbalu
(výkonnostní)

130 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, rozhodčí, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, rozhodčí, věcné ceny

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

futsal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže U16 a U18 v 1. celostátní lize a
3 družstev mužů A, B a C ve futsalu, vč.
účasti mužů A v 1. celostátní lize
(výkonnostní a vrcholová)

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

102. FC TANGO BRNO
Veveří 466/23
602 00 Brno

futsal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže U14, U16, U18 ve futsalu, vč.
účasti U16 a U18 v juniorských ligách
(výkonnnostní a vrcholová)

103. Tělocvičná jednota Sokol futsal
Brno - Holásky
Požární 10a
620 00 Brno

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

50 000 nájemné cizích sportovišť, neinvest. údržba
hrací plochy a zázemí, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, sportovní lékařské prohlídky u
dětí a mládeže, odměny mládežnickým
trenérům v celkové výši max. do 30% z
poskytnuté neinvest. dotace v daném roce
115 000 provozní náklady (el. energie, voda,
plyn),neinvest.údržby a drobné neinvest.
opravy 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

70 000 provozní náklady (el. energie, voda plyn),
nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, 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
3 750 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

104. Brněnská asociace
futsalu
Rybnická 75
634 00 Brno

futsal

105. Gioia Brno
Vondrákova 68
635 00 Brno

futsal

106. TJ Tatran Bohunice
Neužilova 35
625 00 Brno

házená, fotbal

107. TJ Tatran Bohunice
Neužilova 35
625 00 Brno

házená, fotbal

108. Tělocvičná jednota Sokol házená
Obřany - Maloměřice
Obřanská 13
614 00 Brno

Projekt
(sportovní úroveň)

Zabezpečení celoroční činnosti B.A.F. a
pořádání soutěží: Okresního přeboru, 1.
brněnské třídy, 2. brněnské třídy a
turnajové soutěže pro mládež ve futsalu
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celroční činnosti a soutěží
odd. futsalu, vč. účasti mužů v celostátní
lize
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoročního provozu
sportovního areálu vč. hal pro
tělovýchovnou a sportovní činnost
házené a fotbalu, vč. pořádání soutěží
(výkonnostní a vrcholová)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládež. družstev a družstev mužů ve
fotbalu, mládež. družstev, družstev mužů
a družstva žen v házené, vč. účasti žen
A a mužů A ve 2. lize a ml. dorostenek v
1. lize v házené a ve fotbalu mužů A
Divizi, dorostu v MS dorost. lize dále v
městských a krajských soutěžích
(výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti mládež.
družstev a družstev mužů v házené, vč.
účasti mužů A a st. dorostu ve 2. lize a
mužů B JMLize a ml. žáků v JMP
(výkonnostní)
Zabezpečení celoročního provozu
nafukovací haly pro činnost odd. házené
(výkonnostní)

109. Tělocvičná jednota Sokol házená
Obřany - Maloměřice
Obřanská 13
614 00 Brno
110. Tělocvičná jednota Sokol házená, volejbal, Zabezpečení celoročního provozu
Brno - Juliánov
basketbal
sportovního areálu, celoroční činnosti a
Slatinská 43
soutěží mládež. družstev a družstva
636 00 Brno
mužů,vč. účasti v JMK lize v házené,
družstev žen a mužů v MP a KP ve
volejbalu a družstev mužů v MP v
basketbalu
(výkonnostní)
111. Handball KP Brno, o.s.
házená
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
Vodova 108
mládežnických družstev v házené, vč.
612 00 Brno
účasti ml. dorostu v 1 lize ČR
(výkonnostní)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

40 000 nájemné cizích sportovišť, rozhodčí

0

1 000 000 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

590 000 nájemné cizích 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

60 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné,
rozhodčí, sportovní lékařské prohlídky u dětí a
mládeže
80 000 provozní náklady (LTO pro vytápění sportovní
nafukovací haly)

100 000 provozní náklady (el. energie, plyn) vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního areálu, nájemné cizích sportovišť,
odměny správcům sport. arálů či zařízení
provoz. žadatelem v celkové výši max. do 30%
z poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

140 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce

112. HBK BULLDOGS BRNO hokejbal
Oblá 29
634 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti družstva
ml. dorostu, vč. účasti v extralize MD a
družstva st. žáků, vč. účasti na MČR st.
žáků v hokejbalu
(výkonnostní a vrcholová)

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

113. Brněnský Hokejbalový
Svaz
Oblá 29
634 00 Brno
114. Horolezecký oddíl
Lokomotiva Brno
Horákova 7
616 00 Brno

hokejbal

Zabezpečení celoročního provozu
hokejbalového hřiště u ZŠ Kamínky pro
činnost a soutěže v hokejbalu
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení tréninkové činnosti na
umělé horolezecké stěně v Brně v r. 2013
a uspořádání Mezinárodního MČR v
Drytolingu, T: 12/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

20 000 nájemné sociálního zázemí

115. Na-horu o.s.
Kamenačky 4379/25
636 00 Brno

horolezectví

horolezectví

Zabepezpečení tréninkové přípravy
sportovních lezců členů odd. Rocky
Monkeys
(výkonnostní a vrcholová)

35 000 nájemné umělých horolezeckých stěn v Brně,
materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné,
rozhodčí, věcné ceny, nájemné časomíry a
ozvučení

0

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

116. Black Ice o.s.
Zikova 14
628 00 Brno

in-line

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

45 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
startovné, věcné ceny, nájemné (ozvučení,
zábran) při pořádání akcí

117. Jezdecký klub Panská
Lícha, o.s.
Obřanská 180a
614 00 Brno
118. EPONA
Bratislavská 21
602 00 Brno

jezdectví

60 000 materiální vybavení, nájemné ustájení koní

119. Tělovýchovná jednota
Brno, Dvorska
Vlčkova 2a
620 00 Brno

jezdectví

Zabezpečení celoroční činnosti dětí a
mládeže v jezdectví v tzv. Pony klubu,
vč. účasti na KP
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti mládeže i
dospělých v jezdectví v paravoltiži a
voltiži pro handicapované sportovce, vč.
účasti a pořádání soutěží
(vrcholová)
Zabezpečení provozu a údržby brněnské
dostihové dráhy a jízdárny pro celoroční
činnost mládeže i dospělých v
dostihovém sportu a pořádání
dostihových závodů
(výkonnostní)

120. PM BRNO o.s.
Malešovská 31
625 00 Brno

jezdectví

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

30 000 nájemné boxů pro koně, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné

121. JUDO KATA Brno
Šimáčkova 174
628 00 Brno

judo

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

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, věcné ceny

122. JUDO SK Královo Pole
BRNO, občanské
sdružení
Vodova 108
612 00 Brno
123. Tělovýchovná jednota
JUDO BUDO Brno
Burešova 14
602 00 Brno
124. JUNIOR JUDO BRNO,
o.s., Renčova 14
621 00 Brno

judo

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

230 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné

judo a
sebeobrana

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v judu a
sebeobraně, pořádání soutěží
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže v judu a sebeobraně
(výkonnostní)

40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, věcné ceny
10 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
startovné

125. Korfbal klub Brno
Břenkova 15
613 00 Brno

korfbal

25 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné, rozhodčí

126. Kuželkářský klub
Moravská Slávia Brno
Vojtova 541/12
639 00 Brno

kuželky

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v korfbalu, vč.
extraligy dospělých A a dorostenecké
extraligy. Dále projektu "Korfbal do škol",
série 4 turnajů na 4 brněnských ZŠ a
následného finále
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)
Zabezpečení celoročního provozu
kuželkářské haly a činnosti mládeže,
dospělých a handicapovaných sportovců
v kuželkách, vč. účasti v 2. kuželkářské
lize mužů a žen.
(výkonnostní a vrcholová)

127. Tělocvičná jednota Sokol
Husovice
Dukelská 9
614 00 Brno

kuželky, karate,
basketbal, tenis,
volejbal,
cyklistika,
sokolská
všestrannost
(7 oddílů)

Zabezpečení provozu 2 tělocvičen, 1
kuželny, 5 tenisových kurtů, 2
volejbalových kurtů a 2 hřišť na házenou
pro celoroční činnost kuželek, karate,
basketbalu, tenisu, volejbalu, cyklistiky a
sokol. všestrannosti
(výkonnostní)

100 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest.oprav
tělovýchovného zařízení, odměny správcům
sport. areálů či zařízení provoz. žadatelem v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce

128. Tělocvičná jednota Sokol
Husovice
Dukelská 9
614 00 Brno

kuželky, karate,
basketbal, tenis,
volejbal,
cyklistika,
sokolská
všestrannost
(7 oddílů)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v kuželkách (3. liga mužů a KP),
basketbalu (MP a OP), volejbalu (MP a
KP), karate, tenisu, cyklistice a sokol.
všestrannosti
(výkonnostní)

129. Tělocvičná jednota Sokol
Brno IV.
Štolcova 8/12
618 00 Brno

kuželky,
házená,
všestrannost,
tenis

Zabezpečení provozu Sokolovny,
kuželny, hřiště a celoroční tělocvičné a
sportovní činnosti a soutěží mládeže a
dospělých ve 4 odd. TJ, vč. účasti v
pohárové soutěži mládeže v kuželkách
(rekreační a výkonnostní)

30 000 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
160 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby Sokolovny, kuželny a hřiště,
materiální vybavení

jezdectví

judo a
sebeobrana

10 000 cestovné - jízdné, nájemné boxu pro ustájení
2 koní

100 000 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

140 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda)
kuželkářské haly, vč. neinvestiční údržby a
drobných neinvest. oprav, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí, věcné
ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

130. Kuželkářský klub Brno Židenice
Pechova 6a
615 00 Brno

Sportovní odvětví

kuželky

131. TĚLOVÝCHOVNÁ
kulturistika
JEDNOTA TESLA BRNO
Halasovo nám. 826/7
638 00 Brno
132. Tělocvičná jednota Sokol krasojízda
Heršpice
Polívkova 6
621 00 Brno

133. Tělocvičná jednota Sokol
Řečkovice
Vážného 19
621 00 Brno

krasojízda,
volejbal,
basketbal,
karate, florbal,
všestrannost,
rekreační sporty
(7 odd.)
134. Tělocvičná jednota Sokol krasojízda,
Řečkovice
volejbalu,
Vážného 19
basketbal,
621 00 Brno
karate, florbal,
všestrannost,
rekreační sporty
(7 odd.)

Projekt
(sportovní úroveň)

Zabezpečení provozu kuželny pro
celoroční činnost a pořádání soutěží
dospělých A,B a C hrajících krajské
přebory 1. a 2. třídy
(výkonnostní)
Zabezpečení účasti reprezentanta města
Brna a ČR na MS Masters v klasické
kulturistice, T: 11nebo 12/2013,
zahraničí
(vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
na republikových i mezinárodních
závodech v krasojízdě jednotlivců, dvojic
a čtveřic. Pořádání závodů
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoročního provozu
sokolovny pro činnost a soutěže 7 oddílů
TJ
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže a dospělých v krasojízdě,
volejbalu, basketbalu, karate, florbalu,
všestrannosti a rekreačních sportech, vč.
účasti v krasojízdě (republikové soutěže
a MS), volejbal a basketbal (MP).
Pořádání soutěží.
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení provozu krasobruslařské
haly a celoroční činnosti a soutěží v
krasobruslení, základů bruslení a
pořádání soutěží
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

10 000 provozní náklady (plyn, el. energie, voda), vč.
neinvest. údržby kuželny, materiální vybavení

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

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

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

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

135. TJ STADION BRNO
Křídlovická 32
603 00 Brno

krasobruslení

136. TJ STADION BRNO
Křídlovická 32
603 00 Brno
137. Skating Club Brno
bratří Čapků 383/12
602 00 Brno

krasobruslení

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

lední hokej

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnických družstev od MŠ až po
juniory v ledním hokeji, vč. extraligy ml. a
st. dorostu a juniorů
(výkonnostní a vrcholová)

1 450 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, rozhodčí, sportovní lékařské
prohlídky u dětí a mládeže, odměny
mládežnickým trenérům max. do 30% z
poskytnuté neinvest.dotace v daném roce

139. HC Kometa Úvoz o.s.
Úvoz 55
602 00 Brno

lední hokej

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

1 000 000 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

140. HLC BULLDOGS,
občanské sdružení
Bzenecká 17
628 00 Brno
141. Yacht club Bystrc Brno
Foltýnova 10
635 00 Brno

lední hokej ženy a muži

150 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

142. KANOE KLUB SPOJ
BRNO
Veslařská 175
637 00 Brno

lodní sporty kanoistika,
rafting

143. KANOE KLUB SPOJ
BRNO
Veslařská 175
637 00 Brno

lodní sporty kanoistika,
rafting

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstva žen v 1. lize a mužů OP v
ledním hokeji
(výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dospělých v jachtingu, vč. účasti na
MČR, ME, MS, SP apod.
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoročního provozu
loděnice KK Spoj Brno na ul. Veslařské,
pro činnost a soutěže mládeže i
dospělých v kanoistice se zaměřením na
vodní slalom a sjezd
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v se zaměřením na
vodní slalom a sjezd
(výkonnostní a vrcholová)

krasobruslení

lodní sporty jachting

Výměna oken v administrativní části
budovy TJ Stadion Brno za účelem
energitecké úspory
Zabezpečení celoroční sportovní přípravy
a závodní činnosti seniorské a žákovské
skupiny synchronizovaného bruslení, vč.
žákovské přípravky
(výkonnostní a vrcholová)

500 000 provozní náklady (el. energie, tepelná energie,
chlazení ledové plochy, voda), provoz rolby na
plyn, nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, rozhodčí, věcné
ceny, odměny mládežnickým trenérům max.
do 30% z poskytnuté neinvest.dotace v daném
roce
0

110 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, odměny
mládežnickým trenérům max. do 30% z
poskytnuté neinvest.dotace v daném roce

10 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné
45 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvestiční údržby a drobných neinvest. oprav
loděnice

10 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, startovné

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

144. TJ LODNÍ SPORTY
BRNO
Rakovecká 30
635 00 Brno

lodní sportyveslování,
jachting,
kanoistika

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

250 000 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, 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

145. Český veslařský klub v
Brně, "o.s."
Veslařská 179
637 00 Brno

lodní sporty veslování

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

110 000 provozní náklady (plyn, voda, el.energie), 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

147. 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)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládežnického a juniorského jachtingu,
vč. účasti na republikových a
mezinárodních soutěžích
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

148. TJ. Jachtklub Brno o.s.
Přístavní 568/14
635 00, Brno, Bystrc
149. Tělovýchovná jednota
Rapid Brno, o.s.
Dunajská 15
625 00 Brno

lodní sporty
jachting

Nátěr dřevěných rámů oken nové
loděnice v areálu TJ

lodní sporty
jachting

Zabezpečení provozu loděnice TJ Rapid
Brno a celoroční činnosti a soutěží
závodníků v lodní třídě Windsurfing, vč.
pořádání jachtařských závodů
(rekreační a výkonnostní, vrcholová)

20 000 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

150. Klub dračích lodí Brno,
o.s.
Stamicova 3
623 00 Brno
151. Hydro Brno
Labská 253/21
Brn - Starý Lískovec
625 00 Brno

lodní sporty
dračí lodě

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v juniorské a seniorské kategorii dračích
lodí - dragonboating
(vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
ve vodním motorismu rychlostních člunů,
vč. účasti na MS a ME
(výkonnostní a vrcholová)

15 000 nájemné dračí lodě a sportoviště

lodní sporty
vodní
motorismus
rychlostních
člunů

152. Klub turistů a lyžařů Brno lodní sporty
Údolní 389/10
vodáctví
602 00 Brno

30 000 provozní náklady (el.energie, voda, plyn) staré
a nové loděnice, odměny správcům sport.
areálů či zařízení provoz. žadatelem 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
soutěžích a soustředěních, startovné, věcné
ceny, odměny mládež. trenérům v celkové výši
max. do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce
0

0

Zabezpečení provozu areálu loděnice a
střediska KáČaTa v Komíně, činnosti
dospělých vodáckého oddílů, vč. účasti
na soutěžích vodáckého odd. a činnosti
doplňkových sportů ve volejbalu,
beachvolejbalu a nohejbalu. Pořádání
veřejně přístupných 6 náborových akcí
splouvání Jihlavy a Českého poháru
vodáků Svratka 2013 pro závodníky a
veřejnost.
(rekreační a výkonnostní)
153. Orel jednota Brno-Komín lodní sporty Zabezpečení provozu sportovního areálu
Hlavní 96
kanoistika,
loděnice Brně-Komíně a celoroční
624 00 Brno
rafting, volejbal, činnosti oddílů kanoistiky, raftingu,
turistika
volejbalu a turistiky, vč. pořádání
vodáckých akcí
(rekreační a výkonnostní)
154. Jachtsport, o.s.
lodní sporty
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
Rakovecká 17
jachting
brněnských reprezentantů a ČR v
635 00 Brno
jachtingu
(vrcholová)

50 000 provozní náklady (el. energie), neinvest.
údržba a drobné neinvest. opravy loděnice a
areálu Káčata, 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

155. Klub Biatlonu Střelka
Kneslova 28
618 00 Brno

10 000 ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné,
sportovní lékařské prohlídky u dětí a mládeže

lyžování - biatlon Zabezpečení celoroční účasti na
soutěžích reprezentace města Brna v
kategorii žactva, dorostu a dospělých v
zimním i letním biatlonu
(výkonnostní a vrcholová)

10 000 provozní náklady (el. energie, jiná media peletky), vč. drobných neinvest. oprav a
neinvest. údržby areálu, nájemné lodí a raftů,
vč. příslušenství, materiální vybavení,
cestovné - jízdné
20 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné, nájemné
lodí a motorového člunu

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

156. Klub turistů a lyžařů Brno lyžování Údolní 389/10
sjezdové
602 00 Brno
lyžování a
snowbording

20 000 cestovné - jízdné

157. Ski klub Victoria Brno
Skřivanova 344/14
602 00 Brno

Zabezpečení účasti na kurzech
nezávodního lyžování dospělých a výcvik
cvičitelů a instruktorů lyžování T: 01 03/2013, Vysočina, Orlické hory,
Jeseníky
(rekreační)
lyžování Zabezpečení celoroční tréninkové a
sjezdové
závodní činnosti mládeže ve sjezdovém
lyžování
lyžování
(výkonnostní)
lyžování Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
běžecké lyžování mládeže i dospělých v běžeckém
lyžování
(rekreační a výkonnostní)
lyžování, tenis, Zabezpečení celoročního provozu
volejbal,
Sokolovny pro činnost mládeže a
odd.SPV
dospělých v lyžování, tenisu, volejbalu a
odd. SPV. Pořádání LVT a ZVT
(rekreační a výkonnostní)
lyžování Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
travní a
mládeže a dospělých v travním lyžování
sjezdové,
a sjezdovém, petanque a všestrannosti
petanque,
(výkonnostní a vrcholová)
všestrannost
(4 odd.)

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

161. Sportovní klub Brno Kohoutovice
Ant. Procházky 4c
623 00 Brno

lyžování a
Zabezpečení celoroční přípravy a soutěží
horská cyklistika dětí a mládeže ve sjezdovém lyžování a
horské cyklistice - XC Cross country, vč.
LVT a ZTV
(výkonnostní a vrcholová)

20 000 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

162. Freeski Academy o.s.
Vaculíkova 524/1
638 00 Brno

lyžování

163. SKI - KLUB JUNIOR
BRNO
Vlasty Pittnerové 11
621 00 Brno

lyžování sjezdové
lyžování

164. Paragliding klub Brno
občanské sdružení
letecké amaterské
asociace
Vodařská 232/2
619 00 Brno
165. Brněnský svaz malé
kopané
Moldavská 21
625 00 Brno

letectví

158. SK SKOL BRNO
Nálepkova 133
637 00 Brno
159. TJ Bystrc o.s.
U Sokolovny 3
635 00 Brno

160. Sportovní klub Meteor
Brno o.s.
Alešova 5a
613 00 Brno

166. OREL jednota Brno Starý Lískovec
Malostranská 48
625 00 Brno

167. Orel župa Sedlákova
Šaldova 18
615 00 Brno

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

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

Zajištění paraglidingového létání
vlekacími zařízení, výcvik a praxe
začínajících i zkušených pilotů při
vlekání, létání v horských podmínkách, v
krizových situacích, účast na soutěžích
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)
malá kopaná
Zabezpečení celoroční činnosti a
pořádání soutěží v malé kopané pro
všechny komunity obyvatel v kateg.
mládeže a dospělých, vč. romské
komunity, dětí z dětských domovů a ZŠ
města Brna a sociálně slabší
spoluobčany
(rekreační, výkonnostní a vrcholová )
malá kopaná,
Zabezpečení celoroční činnosti mládeže i
florbal, volejbal, dospělých v malé kopané, florbalu,
bowling, plavání volejbalu, bowlingu a plavání, vč. účasti a
pořádání atletických závodů pro
veřejnost, turnajů v malé kopané,
vodáckých a cyklistických akcí
(rekreační a výkonnostní)
malá kopaná,
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
stolní tenis,
v 8 sport. odvětvích, organizování
florbal, atletika, župních přeborů a soutěží
kuželky, aerobik, (rekreační a výkonnostní)
volejbal,
všestrannost
minigolf
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých - jednotlivců a
družstev v minigolfu, vč. účasti družstva
žen v extralize a Evropském poháru.
Pořádání soutěží
(výkonnostní a vrcholová)

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

40 000 provozní náklady (el. energie, plyn), nájemné
tábora pro LVT, cestovné - jízdné

50 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné,
nájemné (vleky)

0

7 000 materiální vybavení, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, cestovné - jízdné

0

90 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
rozhodčí, věcné ceny

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

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny,
přepravné mobilního sportovního nářadí
15 000 ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích a soustředěních, startovné

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

169. Asociace sport pro
všechny Brno, občanské
sdružení
Merhautova 46
613 00 Brno
170. SK MG Černovice
Údolní 85
602 00 Brno
171. Sport centrum při ZŠ
Horníkova 1
Horníkova 1
628 00 Brno

moderní
gymnastika

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

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

moderní
gymnastika

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

10 000 nájemné sportovišť

172. Sport centrum při ZŠ
Horníkova 1
Horníkova 1
628 00 Brno
173. SK TART MORAVSKÁ
SLAVIA BRNO
Vojtova 785/14
639 00 Brno

moderní
gymnastika

174. "SKP MG BRNO,
občanské sdružení"
Chaloupky 93
624 00 Brno

moderní
gymnastika

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

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

175. Sportovní klub moderní
gymnastiky MANTILA
Brno, Jírovcova 9
623 00 Brno
176. Sportovní klub moderní
gymnastiky MANTILA
Brno, Jírovcova 9
623 00 Brno

moderní
gymnastika

90 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny
10 000 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži, startovné

177. Sportovní klub moderní
gymnastiky MANTILA
Brno, Jírovcova 9
623 00 Brno

moderní
gymnastika

178. Sportovní klub moderní
gymnastiky MANTILA
Brno, Jírovcova 9
623 00 Brno

moderní
gymnastika

179. "HANIKA racing"
Havelkova 683/2
625 00 Brno

motoristický
sport

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v moderní a estetické gymnastice, vč.
pořádání soutěží
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení účasti brněnského
reprezentačního týmu na Světovém
poháru žen a juniorek v estetické
skupinové gymnastice, T: 04/2013,
Bulharsko
(vrcholová)
Zabezpečení účasti brněnského
reprezentačního týmu na Světovém
poháru žen, juniorek a dětí v estetické
skupinové gymnastice, T: 05/2013,
Španělsko
(vrcholová)
Zabezpečení účasti brněnského
reprezentačního týmu na Mistrovství
světa žen v estetické skupinové
gymnastice, T: 06/2013, Finsko
(vrcholová)
Zabezpečení účasti motocyklového
závodníka v juniorském Mistrovství světa
Redbull Rockies Cup 2013 v Brně a v
Evropě
(vrcholová)

180. ÚAMK - AMK REVENA
BRNO
Šámalova 89
615 00 Brno
181. Klub národní házené
Moravská Slavia Brno
Voříškova 19
623 00 Brno

motoristický
sport

50 000 cestovné - jízdné

182. Tělovýchovná jednota
Tábor - Brno
Foustkova 3
616 00 Brno

národní házená

Zabezpečení účasti reprezentace města
Brna v mezinárodních silničních
motocyklových závodech
(vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
dospělých a mládeže v národní házené,
vč. účasti mužů A ve II. lize, družstva žen
a ml. a st. žáků v OP
(výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti družstev
mládeže v národní házené Draken Brno,
vč. účasti na soutěžích
(výkonnostní)

183. Tělovýchovná jednota
Útěchov
Adamovská 6
644 00 Brno

nohejbal,
Zabezpečení celoroční činnosti
volejbal,
nohejbalu, volejbalu a rekreačních sportů
rekreační sporty TJ a soutěží ve volejbalu a nohejbalu, vč.
1. ligy družstva žen v nohejbalu.
Pořádání soutěží
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

moderní
gymnastika

moderní
gymnastika

moderní
gymnastika

národní házená

Zabezpečení týdenního letního
soustředění cvičenek v moderní
gymnastice, T: 08/2013, Prštice u Brna
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoročního provozu
sportovní haly ul. Vojtova 14, činnosti a
soutěží v moderní gymnastice
(výkonnostní a vrcholová)

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné

0

360 000 provozní náklady (teplo, plyn, el. energie,
voda), vč. neinvest. údržby a drobných
neinvest. oprav haly, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních

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

0

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

20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

80 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn)
sportovního areálu, vč. neinvest. údržby a
drobných neinvest. oprav, nájemné cizích
sportovišť, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny
20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné, rozhodčí, věcné ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

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

plavání

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

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 bowlingu
(výkonnostní)
plavání
Zabezpečení celoroční činnosti mládeže
i dospělých v plavání, vč. účasti na
republikových i mezinárodních soutěžích
(výkonnostní a vrcholová)

186. Fakultní klub Brno, o.s.
Tábor 15
616 00 Brno

Zabezpečení účasti mladých sportovních
nadějí "Starty brněnských nadějí" s
tělesným postižením na republikových a
mezinárodních soutěží (XI. Pohárek v K.
Varech, XXII. Strahov Cup - MČR a
German Open v Berlíně) v plavání
tělesně postižených sportovců
(výkonnostní)

187. Plavecký veteránský klub plavání
Brno
Luční 32/38
616 00 Brno

Zabezpečení přípravy a účasti na
významných republikových i
mezinárodních soutěžích masters-plavců
(výkonnostní a vrcholová)

188. Plavecký veteránský klub plavání
Brno
Luční 32/38
616 00 Brno

Zabezpečení účasti na XIV. Mistrovství
Evropy masters Einhoven v plavání, T:
08-09/2013, Holandsko
(vrcholová)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

30 000 cestovné - jízdné, startovné

20 000 nájemné sportovišť, věcné ceny

50 000 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
25 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
startovné

25 000 cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži, startovné

189. Klub plavecké školy
KROKODÝL Brno
Hradilova 11
615 00 Brno

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

160 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
startovné, 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

190. SPORTOVNÍ KLUB
POLICIE KOMETA
BRNO
Bauerova 5
603 00 Brno

plavání,
badminton,
ASPV, florbal,
kuželky, volejbal,
tenis

Zabezpečení celoroční činnosti a účasti
přípravky v plavání, badmintonu, ASPV,
florbalu, kuželkách, volejbalu a tenisu.
Pořádání soutěží.
(rekreační a výkonnostní)

230 000 nájemné sportovišť a školních bazénků,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí, odměny
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce

191. SPORTOVNÍ KLUB
POLICIE KOMETA
BRNO
Bauerova 5
603 00 Brno

plavání,
badminton,
florbal, volejbal

Zabezpečení účasti žáků, žaček a juniorů
i dospělých v soutěžích od městských
přeborů až po mezinárodní soutěže v
rychlostním a synchronizovaném plavání,
vodním pólu. V badmintonu, florbalu a
volejbalu v MP až po ligové soutěže.
Pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní)

180 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné na soutěžích a
soustředěních,startovné, rozhodčí

192. SPORTOVNÍ KLUB
POLICIE KOMETA
BRNO
Bauerova 5
603 00 Brno
193. TĚLOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA TESLA BRNO
Halasovo nám. 826/7
638 00 Brno

plavecké sporty,
badminton,
ASPV, florbal,
kuželky, volejbal,
tenis
plavání
synchr. plavání,
basketbal,
horolezectví,
kanoistika, MG,
karate, OB aj.
(12 odd.)

Výměna oken a podllahové krytiny v
posilovně ve sportovním areálu SKP
Kometa Brno, Bauerova 5, Brno

194. Vysokoškolský sportovní plavání
klub Univerzita Brno
Heinrichova 24
602 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v 12 oddílech TJ
Tesla, vč. pořádání soutěží např.:
Miniboldrkap v horolezectví, soutěž v
lukostřelbě - turistika
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

Zabezpečení účasti reprezentantky
města Brna při přeplavbě kanálu La
Manche T: 08/2013, Anglie
(vrcholová)

0

330 000 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

10 000 nájemné lodi, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků na soustředění v
rámci přeplavby

č.ž.

Žadatel
adresa

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

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

plavání, volejbal Zabezpečení účasti výběru města Brna
na sportovních akcích mládeže s
partnerskými městy Brna, Rennes - Brno
ve volejbalu, vč. soustředění, Stuttgart Brno v plavání, vč. soustředění a
pořádání Brno - Kaunas, vč. soustředění
(výkonnostní a vrcholová)

196. Česká unie neslyšících, plavání, bowling
oblastní organizace Brno
Údolní 53
602 00 Brno
197. Fakultní klub sportovního plavání
plavání Brno
H. Malířové 8
638 00 Brno

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

200 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné

Zabezpečení celoročních sportovních
aktivit neslyšících v plavání a bowlingu.
Pořádání soutěží
(rekreační)
Zabezpečení přípravy základního,
kondičního a sportovního plavání
mládeže a dospělých v plavání, vč. účasti
dospělých na soutěžích KP
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže v plavání, pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní)

10 000 nájemné bowlingových drah a plaveckých
bazénů (permanentky)

10 000 nájemné šaten, materiální vybavení, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné účastníků
na soutěžích a soustředěních, startovné,
rozhodčí
0

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

198. PŠR o.s.
Loučná 18
664 00 Brno

plavání

199. FIDES Brno
Dornych 57
617 00 Brno

plavání

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

200. SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů
Starý Lískovec - Sport
Malostranská 15
625 00 Brno

požární sport

Zabezpečení celoroční činnosti a závodů
v požárním sportu, kvalitní a úspěšná
reprezentace města Brna. Uspořádání
závodu "Stovky v Brně", T: 07/2013
(výkonnostní)

201. RUGBY SPIRIT BRNO
o.s.
Jakuba Obrovského 2
635 00 Brno - Bystrc

ragby

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v rugby, vč. účasti A
týmu seniorů v 1. lize a pořádání turnajů
(rekreační a výkonnostní)

202. Rugby Club Dragon Brno ragby
Cacovice 973/9
614 00 Brno Maloměřice

Zabezpečení celoročního provozu
ragbyového areálu, celoroční činnosti
mládeže, mužů i žen v ragby, vč. účasti v
extralize mužů
(výkonnostní a vrcholová)

200 000 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

203. Tělovýchovná jednota
Lokomotiva-Ingstav
Horákova 7
616 00 Brno

ragby, tenis,
volejbal

380 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sport. areálů

204. CENTRUM SPORTŮ občanské sdružení
Údolní 222/5
602 00 Brno
205. Sportovní klub SEVER
BRNO
Bieblova 22
613 00 Brno

rychlobruslení

206. Sportovní klub soft
Královo Pole Brno
Cacovická1586/66
614 00 Brno

softball

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)
Zabezpečení celoroční činnosti mládeže
v městě Brně v rámci projektu "JEDEME
V TOM S MARTINOU" v rychlobruslení
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých v softbalu, lyžování,
stol. tenisu, triatlonu a ledním hokeji a
projektu "Softbal pro sociálně
znevýhodněné", pravidelné sportovní
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
extralize v kadetek, 3. lize žen, Moravské
lize žen a mezinárodních soutěžích
(výkonnostní)

207. "Klub sportovní
gymnastiky Moravská
Slavia Brno"
Vídeňská 470/9
639 00 Brno-Štýřice

sportovní
gymnastika a
TeamGym

softball, lední
hokej, lyžování,
stolní tenis,
triatlon

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

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

0

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

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

70 000 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
neinvest. dotace v daném roce
70 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné, věcné ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

208. "Klub sportovní
gymnastiky Moravská
Slavia Brno"
Vídeňská 470/9
639 00 Brno-Štýřice

Sportovní odvětví

sportovní
gymnastika a
TeamGym

209. Tělocvičná jednota Sokol
Brno I
Kounicova 20/22
602 00 Brno

sportovní
gymnastika,
beach volejbal,
šerm, florbal,
všestrannost,
horolezectví,
vodáctví, stolní
tenis (8 oddílů)
210. Tělocvičná jednota Sokol sportovní
Brno I
gymnastika,
Kounicova 20/22
šerm, beach
602 00 Brno
volejbal, florbal

Projekt
(sportovní úroveň)

Výměna molitanových kostek,
ochranných prvků hran a dalšího
mtaeriálu v rámci revitalizace molitanové
jámy pro sportovní gymnastiku a
TeamGym
(výkonnostní a vrcholová)
Zajištění provozu sportovního
tělovýchovného zařízení TJ SB I., vč.
sportovní haly na ul. Kounicova a
Beachvolejbalových kurtů na Brněnské
přehradě pro tělovýchovnou a sportovní
činnost mládeže i dospělých 8 odd. TJ
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v SG, beach volejbalu, šermu a florbalu,
vč. účasti na městských, krajských
republikových i mezinárodních soutěžích.
Dále na pořádání a účast na soutěžích:
např. Memoriál J. Gajdoše ve SG, Sokol
Cup - Tvarůžkův memoriál 2013 v šermu,
aj.
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
211. Sportovně střelecký klub sportovní střelba Zabezpečení celoroční sportovní přípravy
policie Kometa Brno
talentovaných střelců k reprezentaci ve
Halasovo nám. 1
sportovní střelbě
638 00 Brno
(výkonnostní a vrcholová)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

30 000 Výměna molitanových kostek, ochranných
prvků hran a dalšího materiálu

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

300 000 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
120 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
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

212. Svaz tělesně postižených sportovní
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
v České republice, o.s.
střelba,
tělesně postižených ve sportovní střelbě
městská organizace Brno zdravotní cvičení a zdravotním cvičení
Mečová 5
(rekreační a výkonnostní)
602 00 Brno

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné

213. SPORTOVNĚ
STŘELECKÝ KLUB
ACTIV-sport,
Foltýnova 5
635 00 Brno
214. Squash Klub Slovan
Brno
K Sídlišti 14
643 00 Brno

10 000 materiální vybavení

sportovní střelba Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
talentované mládeže ve sportovní
brokové střelbě
(vrcholová)
squash

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

190 000 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 mládežnickým trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest.
dotace v daném roce

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev mužů A (1. liga, B, C, D E, F,
žen (Extraliga žen) a družstev juniorů U
15 a U19 A, B ve squashi, vč. přípravky
dětí a mládeže. Pořádání soutěží
(rekreační, výkonnostní, vrcholová)

80 000 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 provozu sportovního areálu
(venkovního areálu, tělocvičny a squash
kurtů) pro celoroční sportovní činnost ve
squashi, aerobiku, badmintonu, sport.
tanci a všestrannosti
(rekreační)
217. Tělocvičná jednota Sokol- stolní tenis,
Zabezpečení celoročního provozu
Líšeň
basketbal,
Sokolovny, venkovních hřišť a činnosti
Belcrediho 27
volejbal, malá
mládeže a dospělých 6 oddílů TJ, včetně
628 00 Brno
kopaná, florbal, účasti a pořádání soutěží
všestrannost
(rekreační a výkonnostní)

65 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního zařízení

218. KST OLTEC Brno
Vojtova 12
639 00 Brno

20 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení

215. Squash Moravská Slavia squash
Brno, o.s.
ZONE 4YOU, Třída
Generála Píky 2026/11
613 00 Brno

216. Dělnická tělocvičná
jednota Brno - Lískovec
Krymská 5
625 00 Brno

squash,
badminton,
aerobik, sport.
tanec,
všestrannost

stolní tenis

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

60 000 provozní náklady (voda, plyn, el. energie), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
tělovýchovného zařízení, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

219. TTC Moravská Slavia
Brno, o.s.
Vojtova 12
639 00 Brno

stolní tenis

Zabezpečení celoročního provozu haly
stolního tenisu Vojtova 12, činnosti a
soutěží mládež. družstev a družstev
dospělých ve stolním tenisu, vč. účasti
mužů A v extralize a žen A v 1. lize.
Pořádání soutěží.
(rekreační,výkonnostní a vrcholová)

220. OREL jednota Brno Obřany
Hlaváčova 20
614 00 Brno

stolní tenis,
volejbal, florbal,
futsal, aerobik aj.
(8 odd.)

Zabezpečení celoročního provozu
orlovny a hřiště a tělovýchovné a
sportovní činnosti 8 oddílů. Pořádání
soutěží.
(rekreační a výkonnostní)

52 500 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

221. SPORTOVNÍ KLUB
STOLNÍHO TENISU
NOVÝ LÍSKOVEC,
BRNO, Oblá 52
634 00 Brno

stolní tenis

Zabezpečení celoročního činnosti a
soutěží družstev st. žáků a družstev
mužů, vč. účasti v městských soutěžích
(rekreační a výkonnostní)

10 000 nájemné sportoviště, materiální vybavení

222. Tandem Brno
Chaloupkova 7
612 00 Brno

stolní tenis,
turistika,
windsurfing,
cyklistika

223. TJ Sokol Ořešín, o.s.
Drozdí 6
621 00 Brno

224. Tělovýchovná jednota
Holásky
Rolencova 690/93
620 00 Brno
225. Občanské sdružení
Svornost Bosonohy
Pražská 55
642 00 Brno

Zabezpečení sportovních 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 a celoročních
rekreační sporty, sportovních aktivit všech věkových
turistika
kategorií v odd. stolním tenisu a
všestrannosti. Pořádání sportovních
soutěží
(rekreační)
stolní tenis,
Zabezpečení celoročního provozu
kulturistika,
Orlovny pro činnost ve stolním tenisu,
všestrannost
kulturistice a všestrannosti
(rekreační a výkonnostní)
stolní tenis,
Zabezpečení celoročního provozu sálu
volejbal,
Orlovny pro činnost odd. stolního tenisu,
všestrannost
volejbalu a všestrannosti
(rekreační)

142 500 provozní náklady (topení a teplá 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, 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

10 000 provozní náklady (el. energie, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
hřiště, nájemné cizího sport. zařízení, věcné
ceny, startovné

20 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
tělovýchovného zařízení
10 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvestiční údržby a drobných neinvest. oprav
Orlovny

226. Regionální svaz klubů
stolní hokej
Billiard-Hockey Brno o.s.
Franzova 659/10
614 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti 14
sdružených klubů stolního hokeje
působících v městě Brně
(vrcholová)

227. Šachový klub
Lokomotiva Brno, o.s.
Merhautova 4
613 00 Brno

šachy

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládež. družstev a družstev dospělých v
šachu, vč. účasti v extralize mládeže a 2.
ligy dospělých. Pořádání soutěží
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

40 000 neinvest. údržba a drobné neinvest. opravy
hracího sálu, 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 neinvest. dotace v daném roce

228. DSP KOMETA BRNO,
o.s.
U Lípy Svobody 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)

229. Taneční klub taneční
školy Starlet, o.s.
Lipská 3
616 00 Brno

taneční sport

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
všech výkonnostních tříd ve
standardních a latinskoamerických
tancích
(vrcholová)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
2 týmů "Holky v akci" od 9 do 15 let a v
přípravce děti od 4 do 8 let v tanečním
sportu
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

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

230. DSP Kometa Junior Brno taneční sport
o.s.
U Lípy Svobody 1
620 00 Brno

0

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

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

231. Taneční studio B-Fresh
Bellova 17
Brno
623 00 Brno

taneční sport

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

232. SNEAKER Brno o.s.
Oderská 9
625 00 Brno

taneční sport
krasobruslení,
baseball, běh na
lyžích,
gymnastika

233. KTŠ Victoria Brno
Skácelova 35
612 00 Brno

taneční sport

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
taneční skupiny ve street dance a
dalších sportovních aktivit mládeže a
dospělých v krasobruslení, baseballu,
běžeckém lyžování a gymnastiky
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení účasti reprezentačního páru
na titulární soutěži (MS) pořádáné
světovou taneční federacví WDSF ve
standardních tancích kategorie Senior I.
v Christchurch, T: 09/2013, Nový Zéland
(vrcholová)

234. Tenisový oddíl Zetor
Brno
Bubeníčkova 52
615 00 Brno

tenis

Zabezpečení provozu tenisových kurtů a
celoroční činnosti a soutěží dětí a
mládeže vč. účasti mládež. družstev v
soutěžích JMK
(rekreační a výkonnostní)

22 500 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvestiční údržby kurtů, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení, rozhodčí,
odměny správcům sport. areálů či zařízení
provoz. žadatelem v celkové výši max. do 30%
z poskytnuté neinvest. dotace v daném roce

235. Tenisová sportovní
akademie MASTERS
Brno, Zborovská 11
616 00 Brno

tenis

Zabezpečení tréninkové a závodní
činnosti mládeže v tenisu, vč. účasti v
MP a pořádání turnajů
(výkonnostní)

25 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné, věcné
ceny

236. T.J. KOMÍN, o.s.
Lísky 962/25
624 00 Brno

tenis, volejbal,
turistický odd.

Zabezpečení provozu sportovního areálu
a celoroční sportovní činnosti v tenisu,
volejbalu, turistickém oddílu, vč. účasti
družstev dospělých v KP v tenisu a týmů
mužů a žen v MP ve volejbalu
(rekreační a výkonnostní)

50 000 provozní náklady (el. energie, plyn), nájemné
cizích sportovišť

237. T.J. KOMÍN, o.s.
Lísky 962/25
624 00 Brno
238. Tenisový klub BrnoBosonohy
ul. Hoštická 2b
642 00 Brno

tenis, volejbal,
turistický odd.

Výměna plynového kotle a ohřevu teplé
vody v areálu TJ Komín z důvodu
nefunkčního stavu
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)

30 000 výměna plynového kotle a ohřevu teplé vody

239. TC Brno
Balbínova 30
615 00 Brno

tenis

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládež. družstev a družstev dospělých,
vč. účasti st.a ml. žactva "A", Babytenisu,
Minitenisu a dospělých "A" v 1. lize v
tenisu. Pořádání turnajů
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

70 000 nájemné sportovišť

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

tenis

Zabezpečení celoročních sportovněpohybových aktivit a soutěží tenistů
vozíčkářů, vč. účasti v celoročním MČR seriálu DOCUTEC Tour
(výkonnostní a vrcholová)

25 000 nájemné sportovišť, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních

241. Brněnský lužánecký
tenisový klub
Lužánecká 7
602 00 Brno

tenis

Zabezpečení celoročního provozu 12,5
antukových kurtů, 1 kurtu s um.
povrchem pro minitenis a kryté haly. Dále
činnosti a soutěží tenisové školičky v
tenisu, pořádání akcí pro širokou
veřejnost
(rekreační)
Zabezpečení celoroční provozu
tenisového areálu, činnosti a soutěží
mládež. družstev a družstev dospělých v
tenisu, vč účasti mládeže v KP. Pořádání
turnajů
(rekreační a výkonnostní)

100 000 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,
materiální vybavení

tenis

242. Tenisový klub Tesla
tenis
Brno, občanské sdružení
Mučednická 2
616 00 Brno

243. Tenisový klub Tuřany
Karkulínova 17
620 00 Brno

tenis

Zabezpečení celoroční činnosti mládež.
družstev a družstev dospělých v tenisu,
vč. účasti v krajských soutěžích
(rekreační a výkonnostní)

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

0

0

20 000 provozní náklady (el. energie, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
tenisového areálu a objektu TK, materiální
vybavení, cestovné - jízdné, startovné, věcné
ceny

20 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn),
nájemné cizích sportovišť, 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 sportovišť, materiální
vybavení, věcné ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

244. TJ Kraví Hora Brno
Bellova 24
623 00 Brno

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

tenis,
Zabezpečení celoroční činnosti, soutěží
rekreační sporty - mládež. družstev a družstva dospělých v
nohejbal,
tenisu, vč. účasti v krajských soutěžích a
badminton, stolní činnosti v 6 rekreačních sportech pro
tenis, petanque, veřejnost
volejbal
(rekreační a výkonnostní)

245. Tělocvičná jednota Sokol tenis, atletika,
Brno -Žabovřesky
lyžování,
Jana Nečase 1
všestrannost
616 00 Brno

Zabezpečení celoročního provozu areálu
"Tyršovo hřiště", tělocvičny a tenisových
kurtů pro tělovýchovnou a sportovní
činnost 4 oddílů TJ a pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní)

246. EKOL TEAM o.s.
Družstevní 2223/21
621 00 Brno
247. Volejbalové centrum
mládeže Brno
Botanická 70
602 00 Brno

triatlon

248. Volejbalové centrum
mládeže Brno
Botanická 70
602 00 Brno

volejbal

249. Sportovní klub
VOLEJBAL BRNO
Vodova 108
612 00 Brno

volejbal - muži

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže v triatlonu
(výkonnostní a vrcholová)
Zabezpečení celoroční sportovní přípravy
zaměřené na míčové hry, především na
volejbal pro děti ve věku 8 - 11 let
přípravky
(rekreační a výkonnostní)
Účast dětí na projektu "Zdravé dítě" zhodnocení úrovně kondiční
připravenosti dětí 1. stupně ZŠ ve městě
Brně, 05 a 09/2013, Brno
(rekreační)
Zabezpečení "Projektu volejbal" celoroční
činnosti a soutěží družstev - ml. žáků
A,B,C, st. žáků A,B, (KP), kadetů A
(Extraliga), kadetů B (KP), juniorů
(Extraliga) a mužů B (1. liga), kteří hrají
pod názvem Volejbal Brno A, B, vč.
uspořádání "Krajského poháru juniorů a
kadetů"
(výkonnostní a vrcholová)

volejbal

250. Tělovýchovná jednota
Lokomotiva-Ingstav
Horákova 7
616 00 Brno

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

30 000 materiální vybavení,vč. nákupu
antuky,nájemné sportovního areálu, startovné,
věcné ceny, odměny mládežnickým trenérům v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce

35 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn)
sportovního areálu, tělocvičny a tenisových
kurtů

130 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné
15 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
odměny mládežnickým trenérům v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest.
dotace v daném roce
0

760 000 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 v
celkové výši max. do 30% z poskytnuté
neinvest. dotace v daném roce

volejbal - muži a Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
rugby
družstev přípravky, st. žáků a mužů ve
volejbalu, vč. účasti v krajských
přeborech a družstva mužů rugby v
Národní lize
(výkonnostní)
251. Volejbalový klub
volejbal - muži, Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
Moravská Slavia Brno
ženy
družstev - mužů A, B a žen A, B ve
Kachlíkova 13
volejbalu, vč. 1. ligy žen
635 00 Brno
(výkonnostní)
252. Tělocvičná jednota Sokol volejbal - muži, Zabezpečení celoročního provozu
Brno - Starý Lískovec
ženy,
Sokolovny a venkovního areálu, činnosti
Máchalova 4
nohejbal, stolní všestrannosti a soutěží ve volejbalu, stol.
625 00 Brno
tenis, sálová
tenisu, nohejbalu a sálové kopané, vč.
kopaná,
účasti žen v KP a mužů v MP ve stol.
všestrannost
tenisu. Pořádání soutěží.
(rekreační a výkonostní)

60 000 nájemné cizích sportovišť, materiální
vybavení, cestovné - jízdné

253. Tělovýchovná jednota
Dům dětí a mládeže Brno
Lidická 50
658 12 Brno

volejbal - ženy,
kanoistika,
vysokohorské
sporty

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev 1 přípravky, st. žákyň (hrají jako
ZŠ Vejrostova), kadetek a juniorek a
žen ve volejbalu, vč. účasti v KP. Dále
provozu loděnice TJ DDM, činnosti a
soutěží v kanoistice, vč. pořádání soutěží
a vysokohorská turistika
(rekreační a výkonnostní)

80 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav,
nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné na soutěžích a soustředěních,
rozhodčí, věcné ceny

254. SK Nový Lískovec
Oblá 75a
634 00 Brno

volejbal - muži,
ženy

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev - mužů, žen, juniorek a žákyní
ve volejbalu, vč.účasti v Městském a
Krajském přeboru
(výkonnostní)

22 500 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí

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

volejbal - ženy

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev 2 přípravek, žákyní A, B,
kadetek A,B, juniorek a žen ve volejbalu,
vč. účasti v 1. lize kadetek a juniorek
(výkonnostní)

80 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné

30 000 nájemné sportovišť

70 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního zařízení, odměny správcům sport.
areálů či zařízení provoz. žadatelem v celkové
výši max. do 30% z poskytnuté neinvest.
dotace v daném roce, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

256. Volejbalový klub Královo volejbal - ženy
Pole
Vodova 108
612 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
družstev juniorek A, B, C, kadetek A, B,
C, st. žákyní A,B,C,D, ml. žákyně A,B,C
a přípravek, vč. extraligy juniorek A a
kadetek A
(výkonnostní a vrcholová)

300 000 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

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

Zabezpečení celoroční centrální přípravy
nadějných hráček do 15 let brněnských
volejbalových klubů a kroužků při ZŠ,
vč.výcvikových soustředění, vč. účasti
žákyň v extralize kadetek
(výkonnostní a vrcholová)

15 000 materiální vybavení, nájemné sportovišť,
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

Zabezpečení provozu volejbalových kurtů
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, odměny správcům sport areálů
či zařízení provoz. žadatelem v celkové výši
max. do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce

volejbal - ženy

258. Volejbalový klub Královo volejbal
Pole
Vodova 108
612 00 Brno

259. Orel jednota BrnoŘečkovice
Vránova 122
621 00 Brno

Zabezpečení celoročního provozu
sportovního areálu, činnosti a soutěží v
10 oddílů Orla, vč. účasti A družstva žen
ve volejbalu v KP a A týmu ve futsalu v
OP
(rekreační a výkonnostní)
260. Místní skupina Vodní
vodní záchranný Zabezpečení tréninků s cílem úspěšně
záchranné služby
sport
reprezentovat na republikových i
Českého červeného kříže
mezinárodních soutěžích ve vodním
Brno - město
záchranném sportu
Žabovřeská 952/16
(výkonnostní)
616 00 Brno
261. Místní skupina Vodní
vodní záchranný Zabezpečení účasti na otevřeném
záchranné služby
sport
mistrovství Velké Británie "BULSCA
Českého červeného kříže
Championships 2013" ve vodním
Brno - město
záchranném sportu, T: 03/2013, Velká
Žabovřeská 952/16
Británie
616 00 Brno
(výkonnostní)
262. Regionální centrum Sport všestrannost Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
pro všechny Brno-město, atletika, SG,
pro žactvo, dorost a dospělé v oddílech
o.s.
Team gym,
ČASPV a všestrannosti. Pořádání
Merhautova 450/46
florbal, ČASPV soutěží
613 00 Brno
aj.
(rekreační)

80 000 provozní náklady (el. energie, plyn, voda),
sportovního areálu a zázemí, nájemné cizích
sportovišť, materiální vybavení

263. Tělocvičná jednota Sokol všestrannost
Brno V
Weissova 7a
644 00 Brno

15 000 nájemné tělocvičen

264. Sokolská župa Jana
Máchala
Kounicova 20/22
602 00 Brno

Zabezpečení celoroční tělocvičné
činnosti dětí, mládeže a dospělých v
odd. všestrannosti, vč.účasti a pořádání
soutěží
(rekreační)
všestrannost,
Zabezpečení celoroční činnosti a
volejbal, florbal, sportovních soutěží pro děti, mládež i
basketbal, stolní dospělé formou "Programů pohybových
tenis, OB,
aktivit" a pořádání sport. akcí: např.
plavání, atletika, Otevřené sportovní soutěže, Evropský
SG, aj.
týden mobility, Soutěže všestrannosti
(11 odd.)
mládeže, Olympijský šplh, aj.
(rekreační a výkonnostní)
všestrannost,
Zabezpečení celoroční činnosti ve
cykloturistika,
všestrannosti a soustředění mládeže i
lyžování
dospělých v cykloturistice, lyžování pro
všechny věkové kategorie
(rekreační)

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

všestrannost sokolská
všestrannost,
atletika, plavání,
SG, TeamGym

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

265. Tělovýchovná jednota
T.O.PEPER
Antala Staška 39
613 00 Brno

266. Sokolská župa Dr. Jindry
Vaníčka
Gajdošova 18
615 00 Brno

267. Unie neslyšících
Brno,o.s.
Palackého tř. 120
612 00 Brno

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

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)
všestrannost
Zabezpečení celoročních sportovních
bowling, volejbal, aktivit neslyšících občanů v odd.
plavání,
všestrannosti - bowlingu, volejbalu,
badminton
plavání a badmintonu, vč. účasti a
pořádání soutěží
(rekreační)

0

0

15 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, rozhodčí, věcné
ceny

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

10 000 nájemné sportovišť, startovné, věcné ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

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

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

všestrannost beachvolejbal,
stolní tenis,
fotbal, bowling,
tenis, kuželky,
volejbal,
nohejbal, aj.
(8 oddílů)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

Zabezpečení celoroční činnosti a účasti
na soutěžích neslyšících sportovců v 8
sport. odvětví. Uspořádání 9 turnajů a
soutěží pro mládež i dospělé v 9 sport.
odv. např. (Mezinárodní velikonoční
volejbalový turnaj, Velká cena města
Brna v kuželkách, Brněnský turnaj v
bowlingu, aj.).
(výkonnostní)
269. Tělovýchovná jednota
všestrannost Zabezpečení celoroční tělovýchovněSLOVAN Černá Pole
florbal, odbíjená, sportovní činnosti a soutěží oddílů TJ
Brno, občanské sdružení košíková,
(rekreační a výkonnostní)
Zemědělská 286/19
TeamGym,
613 00 Brno
ASPV aj.

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

270. Tělocvičná jednota Sokol
Brno-Jundrov
Stromovka 6
637 00 Brno

30 000 nájemné tělocvičen

všestrannost basketbal,
florbal, stolní
tenis, nohejbal,
badminton
271. Tělocvičná jednota Sokol všestrannost,
Soběšice
akrobatická
Zeiberlichova 1/44
cyklistika
644 00 Brno

Zabezpečení celoročního provozu
tělocvičny a tělocvičné a sportovní
činnosti v oddílech TJ, vč. účasti v MP
mužů ve stolním tenisu
(rekreační)
Zabezpečení celoročního provozu
sokolovny a činnosti odd. všestrannosti a
v akrobatické cyklistice
(rekreační)

20 000 provozní náklady (plyn) tělocvičného zařízení

272. Orel jednota Brno Husovice
Vranovská 93
614 00 Brno

Zabezpečení celoročního provozu
Orlovny na ul. Vranovská 93 a celoroční
činnosti v 9 odd. mládeže i dospělých, vč.
účasti a pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní)

20 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sportovního zařízení, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, startovné, věcné ceny,
mládežnickým trenérům v celkové výši max.
do 30% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce

Zabezpečení celoroční tělovýchovné a
sportovní činnosti mládeže i dospělých v
sokolské všestrannosti, a druž. mužů ve
volejbalu, vč. účasti v MP a KP
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
sokolské všestrannosti a akrobatického
rokenrolu
(rekreační a výkonnostní)
Zabezpečení celoroční sportovní činnosti
romských dětí a mládeže v odd.
všestrannosti a stolním tenisu
(rekreační)

10 000 nájemné sportovišť

všestrannost,
lady box,
basketbal,
volejbal,
petanque aj. (9
sport. odv.)

273. Tělocvičná jednota Sokol všestrannost
Brno-Jih
sokolská,
Pompova 22
volejbal
617 00 Brno
274. Tělocvičná jednota Sokol
Brno - Královo Pole
Srbská 4
612 00 Brno
275. Petrov, občanské
sdružení pro práci s
dětmi a mládeží
brněnské diecéze,
Petrov 5
602 00 Brno

všestrannost
sokolská,
akrobatický
rokenrol
všestrannost,
stolní tenis

276. Tělocvičná jednota Sokol všestrannost
Brno - Medlánky
Meruňková 10
621 00 Brno

Zabezpečení celoroční tělovýchovné
činnosti mládeže v odd.sokolské
všestrannosti
(rekreační)

277. INNEBANDY KLUB
BRNO
Krajní 15
639 00 Brno

všestrannost
atletika, plavání,
fotbal, lední
hokej, basketbal
aj.
zápas

Projekt "Brněnský sportík", zabezpečení
celoroční činnosti v oddílech
všestrannosti dětí předškolního věku a
žáků 1. stupně ZŠ
(rekreační)
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
mládeže i dospělých od přípravky až po
seniorskou kategorii v zápase, vč. účasti
na republikových i mezinárodních
soutěžích
(výkonnostní a vrcholová)

279. TĚLOVÝCHOVNÁ
akce
JEDNOTA TESLA BRNO synchronizované
Halasovo nám. 826/7
plavání
638 00 Brno

Uspořádání mezinárodního závodu
"Memoriál Míly Heršálkové 2013 v
synchronizovaném plavání v kat. ml.
žákyně, st. žákyně a juniorky, T: 01/2013,
Brno
(výkonnostní)
Uspořádání mezinárodního závodu
"Brněnský drak 2013" v moderní
gymnastice ve společných skladbách v
kat. mladší, naděje starší, juniorky, T:
11/2013, Brno
(výkonnostní)

278. TAK Hellas Brno
Horácké nám. 15
621 00 Brno

280. TĚLOVÝCHOVNÁ
akce
JEDNOTA TESLA BRNO moderní
Halasovo nám. 826/7
gymnastika
638 00 Brno

10 000 provozní náklady (el. energie, voda), vč.
neinvest. údržby a drobných neinvest. oprav
sokolovny, materiální vybavení, cestovné jízdné, startovné

65 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
startovné

10 000 materiální vybavení, startovné, věcné ceny

5 000 nájemné sportovišť

0

150 000 provozní náklady (el. energie, voda, plyn),
nájemné cizích 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
neinvest. dotace v daném roce
5 000 rozhodčí

5 000 rozhodčí, věcné ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

281. TĚLOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA TESLA BRNO
Halasovo nám. 826/7
638 00 Brno
282. Místní skupina Vodní
záchranné služby
Českého červeného kříže
Brno - město
Žabovřeská 952/16
616 00 Brno
283. AC Track & Field Brno
Lidická 1875/40
602 00 Brno

akce
Uspořádání "Mistrovství ČR starších
synchronizované žákyň a žen" v synchronizovaném
plavání
plavání, T: 03/2013, Brno
(výkonnostní)
vodní záchranný Uspořádání 7. roč. mezinárodních
sport
závodů GRAND PRIX MORAVIE 2013 v
různých záchranných disciplínách, T:
03/2013, Brno
(výkonnostní)

284. Sport centrum při ZŠ
Horníkova 1
Horníkova 1
628 00 Brno
285. JETSAAM GYM
Gruzínská 513/5
625 00 Brno

akce
moderní
gymnastika

286. JETSAAM GYM
Gruzínská 513/5
625 00 Brno

akce
bojové umění

287.

288.

289.

290.

291.

akce
atletika

akce
bojové umění

Uspořádání mezinárodního běžeckého
závodu "BĚH LUŽÁNKAMI 2013" - 68.
ročníku se zúčastní 18 věkových
kategorií od mládežnické až po elitní
vytrvalce z ČR i zahraničí,
T: 03/2013, Brno
(záštita primátora MB - doložit)
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání závodu 19. roč."BABY CUP
2013" všech věkových kategorií v
moderní gymnastice, T: 03/2013, Brno
(rekreační a výkonnostní)
Uspořádání jednoho kola "Mezinárodního
Mistrovství ČR" v muay thai pro
začínající zápasníky, T: 11/2013, Brno
(výkonnostní, vrcholová)

Uspořádání galavečeru "Cage Fight"
profesionálního thajského boxu a MMA
za účasti zápasníků z ČR i zahraničí, T:
03/2013, Brno
(výkonnostní, vrcholová)
JETSAAM GYM
akce
Uspořádání galavečeru "RingFight" v
Gruzínská 513/5
bojové umění
muay thai za účasti zkušenějších
625 00 Brno
zápasníků na nejvyšší úrovni z ČR i
zahraničí, T: 11/2013, Brno
(výkonnostní, vrcholová)
AC Moravská Slavia
akce
Uspořádání 46. ročníku silničního běhu
Brno
atletika
Brněnská 25 ve vytrvalostním běhu,
Vojtova 541/12
T: 09/2013, Brno
639 00 Brno
(výkonnostní a vrcholová)
AC Moravská Slavia
akce
Uspořádání tradičního atletického mítinku
Brno
atletika
na dráze "Memoriál Františka Nemetze".
Vojtova 12
Hlavní disciplinou je závod v běžecké
639 00 Brno
hodinovce, doplněný předprogramem o
další atletické disciplíny pro všechny
věkové i výkonnostní skupiny, T:
09/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
SK SKOL BRNO
akce
Pořádání "Sportovních akcí pro širokou
Nálepkova 133
běžecké
veřejnost" v průběhu r. 2013 v Brně a
637 00 Brno
lyžování, atletika 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)
Plavecký veteránský klub akce
Uspořádání XXV. ročníku "Velká cena
Brno
plavání
města Brna" v plaveckém pětiboji seniorů
Luční 32/38
za mezinárodní účasti, T: 03/2013, Brno
616 00 Brno
(výkonnostní a vrcholová)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

0

0

65 000 nájemné (elektročasomíry, ozvučení, čipů,
pódia, zábran, zázemí), cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži, rozhodčí, věcné ceny

5 000 nájemné sportoviště, nájemné ozvučení,
materiální vybavení, věcné ceny

20 000 nájemné (sportovní haly, ringu), rozhodčí

0

0

0

0

5 000 pronájem sportovišť, věcné ceny

20 000 nájemné sportoviště, rozhodčí

292. Jezdecký klub Panská
Lícha, o.s.
Obřanská 180a
614 00 Brno

akce
jezdectví

Uspořádání mezinárodních závodů ve
všestrannosti CCI* a předkol seriálu Zlaté
podkovy v jezdectví, T: 06/2013, Brno
(vrcholová)

30 000 cestovné - jízdné, rozhodčí, nájemné boxů pro
koně, nájemné mobilních WC, pronájem
tribuny

293. DSP KOMETA BRNO,
o.s.
U Lípy Svobody 1
620 00 Brno

akce
taneční sport

Uspořádání 10. ročníku mezinárodní
taneční soutěže "Brno Open 2013", která
je součástí světové série World Dance
Sport Federation ve standardních a
latinskoamerických tancích, T: 03/2013,
Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání 8. ročníku seriálu 3 soutěží
ve sportovním tanci v kateg. děti , junioři
a mládež "Kometa Cup 2013" ve
výkonnostních tř. D,C,B, A a M ve
standardních a latinskoamerických
tancích a soutěže Taneční ligy ČSTS, T:
03, 11 a 12/2013, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

30 000 nájemné (sportoviště, tribuny a taneční
plochy), rozhodčí

294. DSP Kometa Junior Brno akce
o.s.
taneční sport
U Lípy Svobody 1
620 00 Brno

10 000 nájemné sportoviště, materiální vybavení,
rozhodčí

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

295. Brněnský svaz malé
kopané
Moldavská 21
625 00 Brno

akce
malá kopaná

Uspořádání 3. ročníku "Turnaje v malé
kopané národnostních menšin",
T: 10/2013, Brno
(rekreační)

10 000 nájemné (2 hracích ploch, plotů umístěných
mezi hracími plochami, osvětlení), materiální
vybavení, rozhodčí, věcné ceny

296. HC Kometa Úvoz o.s.
Úvoz 55
602 00 Brno

akce
lední hokej

Uspořádání 6. ročníku mezinárodního
turnaje mládeže" Hockey Cup 2013" v
ledním hokeji za účasti 24 mužstev z 8
zemí Evropy a USA, T: 08 - 09/2013,
Brno (záštita primátora MB)
(výkonnostní)

70 000 nájemné sportoviště, materiální vybavení,
rozhodčí, věcné ceny

297. AEROBIK CENTRUM
BRNO
Merhautova 224
613 00 Brno

akce
aerobik

20 000 nájemné (sportoviště a ozvučení), ubytování a
společné stravné účastníků na soutěžích,
rozhodčí, věcné ceny

298. Volejbalový klub Královo
Pole
Vodova 108
612 00 Brno
299. Volejbalové centrum
mládeže Brno
Botanická 70
602 00 Brno
300. VK SG Brno
Srbská 116/4
612 00 Brno

akce
volejbal

Uspořádání nominačního závodu pro MS
"FISAF Aerobic and dance 2013" a
soutěže "Aerobic team Show",
celorepublikové přehlídky pódiových
skladeb, T: 05/2013, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání "Mistrovství ČR žákyň 2013"
za účasti nejlepších 16 žákovských
družstev ČR ve volejbalu, 05/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání celoročních volejbalových
soutěží pro děti od 9 - 15 let
(rekreační a výkonnostní)

10 000 nájemné sportovišťě, materiální vybavení,
nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži, rozhodčí

301. Orel o.s.
Pellicova 2c
602 00 Brno

akce
atletika a
volejbal

Uspořádání 1. ročníku "Grand Prix Brno
2013", mezinárodního turnaje družstev
žen z nejlepších evropských ligových
soutěží, T: 09/2013, Brno
(vrcholová)
Uspořádání 2 závěrečných turnajů
mistrovství Orla ve volejbalu žen a mužů,
T: 04/2013, Brno a atletických závodů
pro děti, T:05/2013
(rekreační)

302. VYSOKOŠKOLSKÝ
SPORTOVNÍ KLUB
TECHNIKA BRNO
Rybkova 31
602 00 Brno

akce
krasobruslení

30 000 nájemné sportoviště, věcné ceny

303. MALÁ BASEBALLOVÁ
LIGA
Horská 31
616 00 Brno

akce
baseball

Uspořádání 5. ročníku krasobruslařského
závodu s mezinárodní účastí "Brno
Dragon Trophy 2013" od žákovských
kategorií až po přípravky, T: 01/2013,
Brno
(výkonnostní)
Uspořádání "Z-cup", největšího
mládežnického turnaje v Evropě za
předpokládané účasti 24 týmů ze 4 zemí.
Hlavní části bude předcházet turnaj pro
brněnské ZŠ v T-ball, T: 11/2013, Brno
(výkonnostní)

304. EPONA
Bratislavská 21
602 00 Brno

akce
jezdectví

10 000 rozhodčí, věcné ceny, cestovné - jízdné,
nájemné ozvučení

305. Sportovní klub moderní
gymnastiky MANTILA
Brno
Jírovcova 9
623 00 Brno

akce
moderní
gymnastika

Uspořádání 13. Mistrovství České
republiky v paravoltiži handicapovaných
sportovců
T: 10/2013, Olšany u Brna
(výkonnostní)
Uspořádání "MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY ŽEN A OBLASTNÍ PŘEBOR
DĚTÍ V ESTETICKÉ GYMNASTICE", T:
04/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

306. "SKP MG BRNO,
občanské sdružení"
Chaloupky 93
624 00 Brno

akce
moderní
gymnastika

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

307. "SKP MG BRNO,
občanské sdružení"
Chaloupky 93
624 00 Brno

akce
moderní
gymnastika

Uspořádání mezinárodního pohárového
závodu "Spring Cup Brno 2013" všech
věkových kategorií jednotlivkyň v
moderní gymnastice, T: 05/2013, Brno
(vrcholová)
Uspořádání "Mistrovství České republiky
juniorek 2013" v moderní gymnastice, T:
09/2013, Brno
(vrcholová)

308. SHL ŘEČKOVICE
Měřičkova 51
621 00 Brno

akce
badminton

Uspořádání IV. ročníku série 4
badmintonových turnajů "Malý Open" a
závěrečného turnaje "MASTERS" ve
čtyřhře mužů a smíšených párů všech
věkových a výkonnostních skupin v
badmintonu, T: v průběhu roku
2013/Brno
(výkonnostní)

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

akce
volejbal

akce
volejbal

30 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži, rozhodčí
10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
rozhodčí, věcné ceny

5 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
cestovné - jízdné,rozhodčí, věcné ceny,
přeprava mobilního sportovního nářadí

20 000 nájemné sportoviště, cestovné - jízdné,
materiální vybavení

20 000 nájemné sportoviště, materiální vybavení,
věcné ceny

20 000 nájemné (promítacího zařízení pro výsledky a
ozvučení), rozhodčí, věcné ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

309. Vysokoškolský sportovní akce
klub Univerzita Brno
atletika
Heinrichova 24
602 00 Brno

Uspořádání akce "Brněnský běžecký
pohár" - seriál 10 jednotlivých závodů
brněnského regionu za účasti všech
věkových a výkonnostních kategorií od
přípravek až po dospělé, T: v průběhu
roku 2013, Brno a okolí
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

310. Vysokoškolský sportovní akce
klub Univerzita Brno
plavání
Heinrichova 24
602 00 Brno

Uspořádání 39. roč. "Brněnský maraton,
v dálkovém plavání v kat. žactvo, dorost
a dospělí, T: 06/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

311. Tělocvičná jednota Sokol- akce
Líšeň
stolní tenis,
Belcrediho 27
taneční sport,
628 00 Brno
volejbal

Uspořádání 2 turnajů neregistrovaných
hráčů ve stolním tenisu, taneční soutěž v
rytmické gymnastice mládeže,
Mikulášský turnaj ve volejbalu mládeže i
dospělých v průběhu r. 2013 v Brně
(rekreační)

312. JUMP ATHLETIC CLUB akce
BRNO
atletika
Kovalovice 206
664 06 Viničné Šumice

Uspořádání mezinárodní sportovní akce
"EVROPSKÝ TÝDEN ATLETIKY V
BRNĚ", který se skládá ze dvou závodů:
"European Kids Athletics Games" a
"Memoriálu Zdeňka Procházky" ve skoku
dalekém seniorů - soutěže v atletice, T:
09/2013, Brno
(záštita primátora MB)
(výkonnostní a vrcholová)
313. SK Brněnský Plazivec
akce
Uspořádání akce 12. Oblastní sraz
Oderská 5
turistika
zdravotně handicapovaných turistů
625 00 Brno
Jihomoravského kraje, T: 06/2013,
Hodonín
(rekreační)
314. SPORTOVNĚ
akce
Uspořádání 9. ročníku mezinárodní
STŘELECKÝ KLUB
sportovní střelba soutěže "BRNĚNSKÝ POHÁR 2013" v
ACTIV - sport
disciplínách skeet a trap v kateg. muži,
Foltýnova 1000/5
ženy, junioři, dorostenci, T: 07/2013,
635 00 Brno
Brno
(vrcholová)
315. Vysokoškolský sportovní akce
Uspořádání mezinárodního závodu
klub Vysokého učení
aerobik
"POHÁR FEDERACÍ V GYMNASTICKÉM
technického v Brně
AEROBIKU 2013" za účasti špičkových
Technická 2896/2
závodníků z ČR a Slovenska v kateg.
616 69 Brno
Team Aerobic, Step team Aerobic a v
gymnastickém aerobiku, T: 04/2013,
Brno
(výkonnostní a vrcholová)
316. Klub plavecké školy
akce
Uspořádání tradičních mezinárodních
KROKODÝL Brno
plavání
plaveckých závodů žactva "CENA
Hradilova 11
BRNĚNSKÉHO DRAKA" - 19. ročník, T:
615 00 Brno
03/2013, Brno a "FEGO CUP 2013" - 17.
ročník plaveckých závodů pro děti a
mládež od 6 do 15 let z ČR a Slovenska,
T: 12/2013, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
317. Rugby Club Dragon Brno akce
Uspořádání tradičního mezinárod. turnaje
Cacovice 973/9
ragby
"DRAGON CUP 2013 - U13 a U15" v
614 00 Brno rugby, za účasti cca 18 družstev z ČR i
Maloměřice
zahraničí, T: 04/2013, Brno
(výkonnostní)
318. Český tenisový svaz
akce
Uspořádání 2 turnajů, 18. ročníku
vozíčkářů
tenis
"Mezinárodního turnaje v tenisu na
Sv. Čecha 1607/40
vozíku" a 5. ročníku turnaje pro české a
612 00 Brno
slovenské hráče "Kurdějov Open 2013" a
týdenního mezinárodního soustředění
tenistů na vozíku, T: 05 - 11/2013, Brno a
Kurdějov
(výkonnostní a vrcholová)
319. Český tenisový svaz
akce
Uspořádání 11. ročníku "Mezinárodního
vozíčkářů
tenis
mistrovství ČR v tenise na vozíku MMČR
Sv. Čecha 1607/40
EUROVIA Cup 2013", T: 08/2013, Brno
612 00 Brno
(výkonnostní a vrcholová)
320. Sportovní klub Kociánka akce
Uspořádání atletického mítinku 6. roč.
Brno, o.s.
atletika
"Handicap Open - Velká cena Brna a
Kociánka 2
JMK v atletice 2013" pro tělesně
612 00 Brno
postižené sportovce, T: 05/2013, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

30 000 nájemné šatny, materiální vybavení (startovní
čísla), rozhodčí, věcné ceny

5 000 nájemné (loděnice a doprovodných loděk,
rozhodčí, věcné ceny

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

250 000 nájemné stadionu a zázemí, cestovné jízdné, ubytování a společné stravné
účastníků na soutěžích, rozhodčí, věcné ceny

5 000 cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních

20 000 materiální vybavení, věcné ceny

20 000 nájemné (sportovní haly, závodní plochy,
ozvučení, výpočetní techniky)

20 000 nájemné sportovišť, ubytování a společné
stravné účastníků soutěží, rozhodčí, věcné
ceny

15 000 materiální vybavení, věcné ceny

8 000 nájemné sportovišť, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a
soustředěních, startovné

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

20 000 nájemné (sportovišť, časomíry, ozvučení),
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži, rozhodčí, věcné
ceny

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

321. Vysokoškoský sportovní akce
klub MENDELU v Brně, alpské disciplíny
o.s.
J. Babáka 3/5
616 00 Brno

322. Squash Klub Slovan
Brno
K Sídlišti 14
643 00 Brno

akce
squash

323. Squash Klub Slovan
Brno
K Sídlišti 14
643 00 Brno

akce
squash

324. "Brněnský klub
akce
běžeckých a sportovních atletika
aktivit"
Havlíčkova 87
602 00 Brno
325. "Brněnský klub
akce
běžeckých a sportovních atletika
aktivit"
Havlíčkova 87
602 00 Brno

326. PELL´S TEAM
Slaměníkova 316/27,
614 00 Brno

akce
cyklistika

327. TAK Hellas Brno
Horácké nám. 15
621 00 Brno

akce
zápas

328. Sportovní klub Moravia
Brno
Mikulovská 9
629 00 Brno

akce
atletika a stolní
tenis

329. JUDO SK Královo Pole
BRNO, občanské
sdružení
Vodova 108
612 00 Brno

akce
judo

330. KČT KUDRNA
Dornych 33
602 00 Brno

akce
turistika

331. KČT KUDRNA
Dornych 33
602 00 Brno

akce
turistika

332. Beach Club Brno
Gruzínská 11
625 00 Brno

akce
beach volejbal

Projekt
(sportovní úroveň)

Uspořádání mezinárodních závodů
"Mezinárodní akademické mistrovství
ČR", a "Evropského poháru FIS/UNI" v
alpském lyžování a Mezinárodního
mistrovství juniorů ČR" závodu FIS, T:
02/2013, Beskydy a 03/2013,
Špindlerův Mlýn
(vrcholová)
Uspořádání "Mistrovství České republiky
juniorů ve squashi" jednotlivců v deseti
věkových kategoriích, T: 02/2013, Brno
(vrcholová)
Uspořádání 1. ročníku "PSA Brno Open",
turnaj okruhu profesionální squashové
asociace PSA ve squashi, T: 05/2013,
Brno
(vrcholová)
Uspořádání 17. ročníku letního
běžeckého poháru "TRIEXPERT CUP
2013" pro širokou veřejnost, všech
věkových i výkonnostních skupin, T: 05 09/2013, Brno a okolí
(rekreační)
Uspořádání běžeckého závodu kolem
Brněnské přehrady "Vokolo príglu 2013"
pro širokou veřejnost, všech věkových i
výkonnostních skupin, T: 10/2013, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

Uspořádání 5. roč. "PELL'S MTB
KRITERIUM 2013", závodu horských kol
pro širokou veřejnost všech věkových
kategorií a elitní závodníky, T: 09/2013,
Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání mezinárodní soutěže "Velká
cena Brna" v zápase ve volném stylu
všech věkových kategorií z ČR i
zahraničí, T: 10/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání soutěží "Český pohár ve
stolním tenisu", závěrečného kola ligy
stolních tenistů vozíčkářů, T: 11/2013,
Brno a 5. roč."Český pohár 2013" a
"Velká cena města Brna" v atletice
vozíčkářů, T: 06/2013, Brno. Dále na
celoroční činnost a výukové sportovní
pobyty tělesně postižených sportovců
(výkonnostní)
Uspořádání 22. ročníku mezinárodního
turnaje "BRNO CUP" 2013 OPEN v judu
za účasti předních evropských i
světových závodníků. Turnaj zařazený do
seriálů ČP, Grand Prix ČR a VC Aral
Cup, T: 09/2013, Brno
(vrcholová)
Uspořádání akce "Koulení kola z Lednice
do Brna", sportovně-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: 10/2013, Lednice Brno
(rekreační)
Uspořádání mezinárodního pochodu
"Rozmarný kolomaznický pochod" - jedna
s akcí prestižních světových organizací
sportovní i rekreační turistiky IML a IVV,
T: 09/2013, Brno
(rekreační)
Uspořádání "Mezinárodního Mistrovství
ČR juniorů a juniorek" v beach volejbalu,
T: 07 nebo 08/2013, Brno
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

0

20 000 nájemné sportoviště,, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži, rozhodčí, věcné
ceny, nájemné mobilní tribuny
0

10 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení
(sportovní), věcné ceny, cestovné - jízdné

40 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení
(startovní čísla), ubytování a společné stravné
účastníků (zahraniční a elitní závodníci) na
soutěži, rozhodčí, věcné ceny, materiální
vybavení, nájemné (mobilních WC, stanů zázemí, bezpečnostních kovových zábran na
trati, ozvučení)

110 000 nájemné (časomíry, oplocení tratě, ozvučení,
dopravního značení), věcné ceny

20 000 nájemné sportoviště, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků
soutěže, rozhodčí, věcné ceny

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

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

0

0

20 000 nájemné (sportoviště, ozvučení), ubytování a
společné stravné účastníků na soutěži

č.ž.

Žadatel
adresa

333. Beach Club Brno
Gruzínská 11
625 00 Brno

Sportovní odvětví

akce
beach volejbal

334. Asociace sport pro
akce
všechny Brno, občanské moderní
sdružení
gymnastika
Merhautova 46
613 00 Brno

Projekt
(sportovní úroveň)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

Uspořádání XX. ročníku juniorského
turnaje a XV. ročníku mezinárodního
turnaje juniorů, které jsou součástí
mezinárodního poháru juniorů a juniorek
do 18 let - "GALA CUP 2013" v beach
volejbalu, T: 05 nebo 06/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

20 000 nájemné (sportoviště a ozvučení)
pověření

Příprava, účast a uspořádání XVII.
ročníku mezinárodního závodu "Jarní
pohár ve volných sestavách" všech
věkových kateg. v moderní gymnastice,
T: 04/2013, Brno
(výkonnostní)
Uspořádání 7. ročníku mezinárodního
florbalového turnaje "OpenGame 2013",
v osmi kategoriích od přípravky až po
seniorskou kategorii, T: 06/2013, Brno
(výkonnostní)
Uspořádání atletického mítinku
"Duháčkův sportovní den" pro děti
předškolního věku, T: 05/2013, Brno
(rekreační)

5 000 nájemné sportovišť, věcné ceny

335. SC Hattrick Brno
Florbalová škola
Krasová 1
614 00 Brno

akce
florbal

336. Dětský klub Duháček
Brno
MŠ DUHA, Kachlíkova
21
635 00 Brno
337. Sportovní klub HOBIT
Brno
Bzenecká 23
628 00 Brno

akce
atletika

akce
basketbal na
vozíku

Uspořádání 11. ročníku základního kola
Evropského poháru v basketbalu
vozíčkářů "Euroleague", T: 03/2013, Brno
(výkonnostní)

30 000 nájemné sportoviště, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěži

338. Sportovní klub HOBIT
Brno
Bzenecká 23
628 00 Brno
339. SK HOBIT Brno
Bzenecká 23
628 00 Brno

akce
basketbal na
vozíku

Uspořádání akce "Mezinárodní klubový
turnaj" v basketbalu vozíčkářů" za účasti
5 evropských klubů, T: 10/2013, Brno
(výkonnostní)
Uspořádání tradiční akce v basketbalu
vozíčkářů "Český pohár" za účasti 4
nejlepších týmů, T: 05/2013, Brno
(výkonnostní)

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

340. SK HOBIT Brno
Bzenecká 23
628 00 Brno

akce
basketbal na
vozíku

341. Sportovní oddíl
Basketbal SK Královo
Pole
Vodova 108
612 00 Brno

akce
basketbal

akce
basketbal na
vozíku

342. Klub plaveckých sportů akce
policie Kometa Brno, o.s. plavání
Ponávka 3a
602 00 Brno

343. Tělovýchovná jednota
Brno, Dvorska
Vlčkova 2a
620 00 Brno

akce
jezdectví

344. Tenisový oddíl Zetor
Brno
Bubeníčkova 52
615 00 Brno

akce
tenis

345. TJ LODNÍ SPORTY
BRNO
Rakovecká 30
635 00 Brno

akce
lodní sportyveslování

Uspořádání "Future Cup", mezinárodního
přípravného turnaje před ME za účasti 6
národních týmů v basketbalu vozíčkářů,
T: 06/2013, Brno
(výkonnostní)
Uspořádání 7. ročníku mezinárodního
turnaje děvčat v kateg. U17, U19 a
seniorek "VALOSUN CUP Brno 2013",
jehož součástí je 2. roč. "Memoriál Marka
Šilhana" v basketbalu žen, T: 0809/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání mezinárodních závodů v
plavání "Brněnský tučňáček 2013" pro
mládež, T: 01/2013, Brno "Májové Brno
2013" pro mládež, T:05/2013, Brno,
"Velká cena Brna 2013" - za účasti
nejlepší plavců z celého světa v senior.
kategorii, T: 11/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání 6. ročníku o "Pohár
primátora statutárního města Brna" dostihový závod steeplechase III.
kategorie 4100 m za účasti nejlepších
žokejů, který je součástí Podzimní
brněnské steeplechase, T: 09/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)
Uspořádání mezinárodního tenisového
turnaje mládeže (TE) do 16 let za účasti
cca 10 států, který je v kalendáři
evropské tenisové asociace mládeže,T:
04/2013, Brno
(vrcholová)
Uspořádání 42. ročníku "Brněnská
mezinárodní regata juniorů 2013",
zařazena do oficiálního kalendáře FISA,
jako největší mezinárodní veslařská
regata mládeže v ČR a střední Evropě T:
05/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

30 000 nájemné sportovišť, rozhodčí

5 000 věcné ceny

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

0

50 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěžích, rozhodčí, věcné ceny

120 000 nájemné (sportoviště, ozvučení), ubytování a
společné stravné účastníků soutěžích,
rozhodčí, věcné ceny

60 000 neinvest. údržba a drobné neinvest. opravy
dostihové dráhy, materiální vybavení,
rozhodčí, nájemné ozvučení, věcné ceny

22 500 materiální vybavení, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži, rozhodčí, věcné ceny

30 000 nájemné (motorových člunů, mobilní WC,
ozvučení), neinvest. údržba a drobné ninvest.
opravy veslařské dráhy, materiální vybavení,
cestovné - jízdné, věcné ceny, rozhodčí,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži

č.ž.

Žadatel
adresa

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

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

akce
bojové umění

Uspořádání sportovní akce
"BUDOSHOW" - 16. ročník největší
přehlídky bojových umění v Brně, T:
11/2013, Brno
(výkonnostní a vrcholová)

347. Skating Club Brno
bratří Čapků 383/12
602 00 Brno-Veveří

akce
krasobruslení

348. Handball KP Brno, o.s.
Vodova 108
612 00 Brno

akce
házená

349. Občanské sdružení FC
ZBROJOVKA BRNO
Srbská 47a
612 00 Brno

akce
fotbal

Uspořádání tradičních závodů všech
věkových kategorií "Santa Claus Cup
2013" - 15. ročník s mezinárodní účastí v
synchronizovaného bruslení, T: 12/2013,
Brno
(výkonnostní)
Uspořádání tradičního mezinárodního
mládežnického turnaje "Brno Handball
City 2013" v házené za účasti 12
klubových družstev, T: 12/2013, Brno
(vrcholová)
Uspořádání 9. roč. "TURNAJ O POHÁR
PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA
BRNA" - mezinárodní turnaj žákovských
družstev, T: 10/2013, Brno
(vrcholová)
Uspořádání mezinárod. reprezentačního
turnaje "EURO FLOORBALL TOUR ŽEN
2013" za účasti 4 reprezentačních týmů
žen z Švýcarska, Švédska, Finska a ČR,
T: 04/2013, Brno
(záštita primátora MB - podána žádost)
(vrcholová)
Uspořádání soutěže "Brněnská míle
velocipedistů a dětí", soutěž historických
velocipedistů a cyklistická soutěž dětí, T:
06/2013, Brno
(rekreační)

350. Česká florbalová unie
akce
o.s.
florbal
Pod děkankou 82,PS 31
140 21 Praha

351. HaPe CYKLO SPORT
Štefánikova 38
612 00 Brno

akce
cyklistika

352. KVZ Rebel Brno
Kšírova 241
619 00 Brno

akce
Uspořádání 14. roč. mezinárodní
sportovní střelba střelecké soutěže přátelství "B-P-B
2013", jedná se o soutěž Brno - Praha Bratislava, T: 09/2013, střelnice v Lulči
(výkonnostní)
akce
Uspořádání závodů "10. VHS OPEN
vysokohorské
2013" v lezení obtížnosti pro širokou
sporty
veřejnost ve 4 kateg.: muži, ženy
chlapci, dívky, T: 03/2013, Brno
(rekreační a výkonnostní)
akce
Uspořádaní 7 turistických akcí pro
turistika
veřejnost např.: Černohorské šlápoty,
Brněnská podkova, Lesnickým Slavínem,
Toulavý náprstek pro děti do 15 let, aj. v
průběhu r. 2013
(rekreační a výkonnostní)
akce
Uspořádání akce "BRNO žije SPORTEM"
lední hokej,
ukázková prezentace 15 sportovních
fotbal, basketbal, odvětvích Unie s možností vyzkoušení
atletika, florbal, jednotlivých sportů na náměstí Svobody,
baseball,
T: 2013, Brno a akce "Se SPORTEM do
plavání, futsal,
školy" - akce primárně zaměřená na prvozápas, volejbal, školáky, které by zástupce Unie uvedli do
rugby, házená, prvních tříd
(15 sport. odv.) (rekreační, výkonnostní a vrcholová)

353. Vysokohorské sporty
Brno
Škroupova 14
636 00 Brno
354. KČT, odbor Moravská
Slavia Řečkovice
Marie Hübnerové 26
621 00 Brno

355. Unie sportovních klubů
Města Brna
Křídlovická 911/34
603 00 Brno

356. Regionální svaz klubů
akce
Billiard-Hockey Brno o.s. stolní hokej Franzova 659/10
šprtec
614 00 Brno

Uspořádání seriálu jednotlivců o
přeborníka města Brna "Brněnský pohár
2013" v průběhu roku 2013
(výkonnostní)

395. FC SPARTA BRNO
Mariánské nám. 3
617 00 Brno

Oprava havarijního stavu kotelny, vč.
rozvodů topení a výměna kotle v
sociálním zázemí pro sportovní činnost
FC Sparta
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
10 mládež. družstev v tenisu, vč. účasti v
krajských soutěžích. Pořádání turnajů
(rekreační a výkonnostní)

fotbal

387. TENISOVÝ KLUB TILIA, tenis
o.s.
Skácelova 30
612 00 Brno

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

100 000 nájemné (sportoviště, palubovky, projekce,
ozvučení, osvětlení, videoprojekce), materiální
vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a
společné stravné účastníků soutěže, věcné
ceny

20 000 nájemné sportoviště a výpočetní techniky,
rozhodčí, věcné ceny

20 000 nájemné sportovišť, cestovné - jízdné,
ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži, rozhodčí

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

30 000 nájemné (sportovišt, časomíry), cestovné jízdné, rozhodčí

5 000 ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži, věcné ceny, nájemné (ozvučení,
zábran, směrového značení)

10 000 ubytování a společné stravné účastníků na
soutěži

0

5 000 nájemné sportovišť, materiální vybavení,
věcné ceny

0

0

150 000 oprava havarijního stavu kotelny, vč. rozvodů
topení a výměna kotle v socíálním zázemí pro
sportovní činnost FC Sparta
0

č.ž.

Žadatel
adresa

388. 1. NH BRNO, o.s.
Novoměstská 21a
621 00 Brno

Sportovní odvětví

Projekt
(sportovní úroveň)

národní házená

Zabezpečení celoročního provozu
sportovního areálu, činnosti a soutěží 3
mládež. družstev a mužů A, B v národní
házené, vč. účasti mužů A v nejvyšší
celostátní soutěži. Dále uspořádání akce
"Velká cena Brna 2013"
(výkonnostní a vrcholová)
389. Sportovně střelecký klub sportovní střelba Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
SLATINA Brno
mládeže ve sportovní kulové střelbě
Vavřinecká 3
(výkonnostní a vrcholová)
624 00 Brno
390. PIPAS Brno
baseball
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží
Růženec 36
3 mládežnických družstev v baseballu,
644 00 Brno
vč. účasti st. žáků na MČR
(výkonnostní)
391. Okresní rada asociace
akce
Uspořádání více než 30 soutěží pro žáky
školních sportovních
atletika,
a studenty brněnských ZŠ, SŠ a SOU v
klubů České republiky
basketbal, fotbal, cca 15 sportovních odvětvích v r. 2013
ZŠ Bosonožská 9
volejbal, aj.
(rekreační)
625 00 Brno
(cca 15 sportů)

392. Česká asociace freestylu freestyle in-line
bruslení
bruslení
Gorazdovo náměstí
1042/12
779 00 Olomouc

393. TENISOVÝ KLUB
MALY´S OPEN
Kratochvílova 146
664 91 Ivančice

akce
tenis

Uspořádání "Czech slalom series 2013"
prvního freestylového závodu v
disciplínách freestyle slalom battle a
speed slalom, který je součástí seriálu
freestylových závodů v ČR, zařazený do
světové série World slalom series, T:
03/2013, Brno
(vrcholová)
Uspořádání "Halové Mistrovství České
republiky neregistrovaných hráčů v tenisu
s mezinárodní účastí Brno 2013", T:
04/2013, Brno
(rekreační)

Schváleno ZMB

Specifikace účelu dotace
(poznámka)

0

0

0

70 000 nájemné (sportovišť, cílové kamery a
ozvučení, bodovacího servisu), cestovné jízdné, rozhodčí, věcné ceny

0

50 000 nájemné sportoviště, materiální vybavení,
ubytování a společné stravné účastníků
soutěže, věcné ceny

