PROGRAM: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pro rok 2020
Investiční dotace v oblasti TV a sportu - II. kolo

č.ž.

Žadatel/adresa

SK Líšeň
1/INV/II. Kučerova 1776/4
628 00 Brno
kolo
IČO: 13691732

Sportovní odvětví

Projekt

Schváleno
ZMB

Specifikace účelu dotace

fotbal

Rozvoj sportovního areálu SK
Líšeň - pořízení montované
tribuny

fotbal, házená

Rekonstrukce šaten a klubovny
mládeže
TJ Tatran Bohunice z.s.

880 000 pořízení vybavení šaten a klubovny nábytkem na zakázku pro areál TJ
Tatran Bohunice z.s., Brno:
šatna č. 1 obsahuje: velký stůl s úložným prostorem, 20 ks úložných
dvojskříní - 1 dvojskříň obsahuje: čtyřpolicové botníky, dvě vrchní
úložné skříňky, 1 podélnou úložnou skříň a 6 věšáků,
šatna č. 2 obsahuje: 7 ks úložných dvojskříní - 1 dvojskříň obsahuje: 10
ks věšáků a 3 policové boxy na boty,
šatna č. 3 obsahuje: 6 ks úložných dvojskříní - 1 dvojskříň obsahuje: 12
ks věšáků a 3 úložné policové boxy na boty,
klubovna obsahuje: velký psací stůl s nádstavcem nad psací plochou,
zasklenou stěnu s 5 vrchními zasklenými policemi a úložným prostorem
6 zásuvek, komodu se 4 zásuvkami.
Dále doprava vybavení a jeho montáž.

VSK Technika Brno,oddíl krasobruslení
p.s.
3/INV/II. Rybkova 1016/31
kolo
602 00 Brno
IČO: 03558321

krasobruslení,
synchronizované
bruslení

Zařízení a vybavení cvičebního
sálu

290 000 vybavení zázemí pro suchou a baletní přípravu krasobruslařů klubu
VSK Technika Brno,oddíl krasobruslení p.s. ve Sportcentru Lužánky v
Brně - posilovací stroje, žíněnky, vzduchotechnika, pojízdný stroj

Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Kounicova 686/22
602 00 Brno
4/INV/II. IČO: 00557650
kolo

sportovní
Rekonstrukce střechy Stadionu
gymnastika,
Sokola Brno I
volejbal, florbal,
šerm, horolezectví,
vodáctví,
všestrannost

1 000 000 rekonstrukce střechy - bourání zdiva, mazanin a podlah, přesun suti,
odstranění krytiny, demontáž klempířských konstrukcí, úprava povrchů,
provedení povlakové krytiny střech hydroakumulační vrstvy, vegetační
vrstvy, montáž tepelné izolace střech, zámečnické a klempířské
konstrukce atd. v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I

Sportovní klub Slatina, z.s.
5/INV/II. Tuřanka 1260/1
627 00 Brno
kolo
IČO: 00532967

fotbal, tenis, stolní Rekonstrukce oplocení v areálu
tenis, kulturistika, Sportovní klub Slatina, z.s.
cvičení SPV

1 790 000 rekonstrukce oplocení areálu pro zajištění bezpečného oddělení
fotbalového hřiště od tenisových kurtů, vybudování chodníku pro
návštěvníky a diváky a rekonstrukce nevyhovujícího betonového
oplocení v areálu Sportovního klubu Slatina, z.s. v Brně

TJ Tatran Bohunice z.s.
Neužilova 201/35
625 00 Brno
IČO: 00544914

2/INV/II.
kolo

2 700 000 pořízení tribuny včetně montáže a dopravy pro areál SK Líšeň, Brno

Český veslařský klub Brno z.s.
6/INV/II. Veslařská 507/179
637 00 Brno
kolo
IČO: 18827101

veslování

Rekonstrukce vytápění a TUV
ohřevu

1 240 000 rekonstrukce vytápění a TUV ohřevu, včetně solárních panelů v areálu
Českého veslařského klubu Brno z.s. na ulici Hrázní v Brně

SHIVLING s.r.o.
č.p. 138
7/INV/II.
405 02 Bynovec
kolo
IČO: 01849867

horolezectví,
sportovní lezení

HUDY stěna Brno - stavební
úpravy výukové lezecké stěny pro
rozšíření o tréninkovou stěnu
Národního sportovního střediska

0 zemní práce, úpravy povrchů podlah, bourání pro dlažbu, vnitřní
rozvody vodovodu, zdravotechnika, ústřední vytápění - kotelna, podlahy
z dlaždic, obklady keramické, kamerový systém, elektro rozvody na
sportovišti na ulici Vídeňská v Brně

Pro Draci s.r.o.
8/INV/II. Horákova 715/8
616 00 Brno
kolo
IČO: 26225611

baseball

Infield pro dětské hřiště

0 nákup travního koberce, nákup antuky, drenážního kameniva a jejich
instalace na Městském baseballovém stadionu v Brně

Tělocvičná jednota Sokol Brno Židenice
1/OPR/II. Gajdošova 1300/18
kolo
615 00 Brno
IČO: 00530697

všestannost

Oprava střechy

470 000 oprava střechy, demontáž staré krytiny, bednění a laťování, oprava
poškozených krovů, chemické ošetření konstrukcí, dodávka a montáž
hromosvodu v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Židenice v Brně

FC Soběšice, z. s.
2/OPR/II. Borová 510/30
644 00 Brno
kolo
IČO: 49465155

fotbal, nohejbal,
volejbal, stolní
tenis

Výměna zdroje tepla a ohřevu
vody

189 000 demontáž starého kotle a zásobníku TUV, tepelná izolace, vnitřní
kanalizace, vnitřní plynovod, instalace nového kotle, odkouření,
instalace nového ohřívače TUV, rozvod potrubí, armatury, zkoušky a
revize v areálu FC Soběšice v Brně

TAK Hellas Brno z.s.
3/OPR/II. Horácké náměstí 1959/15
621 00 Brno
kolo
IČO: 18826598

zápas, vzpírání

Oprava podlah, výměna dveří a
související úpravy ve sportovním
centru Řečkovice

370 000 oprava podlah, výměna dveří a související úpravy ve sportovním centru
Řečkovice v Brně

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita
Brno
4/OPR/II. Heinrichova 894/24
kolo
602 00 Brno
IČO: 41605608

atletika, lyžování, Zajištění opravy měřícího a
plavecké sporty,
vyhodnocovacího zařízení pro
volejbal, basketbal, sportovní akce
moderní
gymnastika atd.

Tělocvičná jednota Sokol Brno Husovice
5/OPR/II. Dukelská třída 49/9
kolo
614 00 Brno
IČO: 18825028

karate, basketbal,
kuželky, volejbal,
florbal,
všestrannost

Výměna nevyhovujících svítidel a
oprava elektrického rozvaděče

STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34
6/OPR/II.
603 00 Brno
kolo
IČO: 26932211

baseball

Výměna osvětlení na LED Městský baseballový stadion,
Sokolova 2h, 619 000 Brno-jihKomárov

Neinvestiční dotace v oblasti TV a sportu - II. kolo - opravy

0 oprava měřícího a vyhodnocovacího zařízení, kalibrace, výměna baterií
čipů, oprava kabeláže

250 000 výměna svítidel v tělocvičně a posilovně, oprava elektrického rozvaděče
v areálu
Tělocvičná jednota Sokol Brno - Husovice

1 740 000 výměna osvětlení na LED - Městský baseballový stadion, Sokolova 2h,
619 000 Brno-jih-Komárov

