Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

83. Návrh na poskytnutí finančního daru spolku Emilova
sportovní, z.s. na podporu a prezentaci sportu a pohybových
aktivit zdravotně postižených pro rok 2022 - návrh rozpočtového
opatření
Anotace
Porada vedení projednala dne 11.4.2022 ekonomickou situaci spolku Emilova sportovní, z.s. a uložila
vedoucímu Odboru sportu MMB kontaktovat pana Pavla Zbožínka, předsedu výkonného výboru Emilova
sportovní, z.s., s tím, aby v tíživé situaci spolku zvážil podání žádosti o dar od statutárního města Brna
na podporu a rozvoj činnosti Emilova sportovní, z.s. Na město Brno se následně obrátil zástupce spolku
Emilova sportovní, z.s. se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00, Brno, IČO: 06707785 s žádostí o
poskytnutí finančního příspěvku ve formě daru ve výši 216 000 Kč na projekt s názvem: Podpora a
prezentace sportu a pohybových aktivit zdravotně postižených. K pokrytí daru budou využity finanční
prostředky ve výši 216 000 Kč, které budou rozpočtovým opatřením převedeny z ORJ 1700, pol. 8115,
věcná náplň: Zapojení Fondu rezerv a rozvoje – rezerva k vykrytí potřeb roku 2022 a budou převedeny
do rozpočtu Odboru sportu ORJ 5100, § 3419 – ostatní sportovní činnost, pol. 5222 – Neinvestiční
transfery spolkům, ORG 6392, ve j.n.: Dotace – Handicapovaní sportovci.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

2. pověřuje

1. poskytnutí finančního daru spolku Emilova sportovní, z.s. se sídlem
Malinovského náměstí 603/4, 602 00, Brno, IČO: 06707785 ve výši 216 000 Kč
z rozpočtu města Brna na rok 2022 na podporu a prezentaci sportu a
pohybových aktivit zdravotně postižených pro rok 2022,
2. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu přesunu finančních prostředků na
příslušnou položku, která tvoří přílohu č....tohoto zápisu,
3. uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Brnem jako dárcem a
spolkem Emilova sportovní, z.s. se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602
00, Brno, IČO: 06707785 jako obdarovaným, která tvoří přílohu č....tohoto
zápisu.
vedoucího Odboru sportu Magistrátu města Brna podpisem této smlouvy.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022 a doporučila
ZMB ke schválení.
Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru ZMB konaného dne 15. 6. 2022.
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Podpis zpracovatele pro archivaci
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Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek
vedoucí odboru - Odbor sportu
13.6.2022 v 14:46
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
13.6.2022 v 14:16
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Důvodová zpráva
Porada vedení jako neformální orgán města Brna, ve složení členů Rady města Brna,
projednala dne 11.4.2022 na svém zasedání č. 173/2022 ekonomickou situaci spolku Emilova
sportovní, z.s. a uložila vedoucímu Odboru sportu MMB kontaktovat pana Pavla Zbožínka,
předsedu výkonného výboru Emilova sportovní, z.s., s tím, aby v tíživé situaci spolku zvážil
podání žádosti o dar od statutárního města Brna na podporu a rozvoj činnosti Emilova
sportovní, z.s.
Na město Brno se následně obrátil zástupce spolku Emilova sportovní, z.s. se sídlem
Malinovského náměstí 603/4, 602 00, Brno, IČO: 06707785 s žádostí o poskytnutí finančního
příspěvku ve formě daru ve výši 216 000 Kč na projekt s názvem: Podpora a prezentace sportu
a pohybových aktivit zdravotně postižených.
Dar plánují použít na:
1) Sportovní aktivity dětí a mládeže se zdravotním postižením z uprchlických rodin
- v únoru se na Emil Open přihlásilo 46 účastníků z Ukrajiny. Po vypuknutí války spolek
všechny organizace oslovil s nabídkou pomoci. Již v březnu se spolek zapojil do pomoci
na hranicích a 29 osob, přivezli do Brna a do současné doby se o ně starají,
- v květnu se ozvalo dalších 18 účastníků s žádostí o přijetí na Emil Open a s prosbou,
zda bychom pro jejich děti mohl spolek uspořádat před hrami týdenní soustředění,
- na TJ Stadion Brno, Emilova sportovní, z.s. zajistila kursy bruslení a ve spolupráci
s SK Kontakt v Centru Kociánka i kurzy plavání pro zdravotně postižené děti uprchlíků.
2) Audiovizuální záznamy – reportáže, image videa, live streamy – přibližující sport
handicapovaných.
3) Prezentační akce – ukázky sportů a pohybových aktivit.
Odůvodnění žádosti s uvedením přínosu projektu pro Statutární město Brno:
Emilova sportovní, z.s. se dlouhodobě kromě podpory sportu a pohybových aktivit zdravotně
postižených věnuje i zviditelněné tohoto tématu. Přispívají tak nejen k osvětě široké veřejnosti,
ale především k odbourávání mýtů a předsudků vůči zdravotně postiženým.
V návrhu výše daru Odbor sportu MMB zohlednil fakt, že se jedná o podporu handicapovaných
sportovců. Město Brno se dlouhodobě věnuje prostřednictvím různých aktivit podpoře
zdravotně postižených a cílem je toto téma podpořit a zviditelnit. Cílem poskytnutí daru
je vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj sportu handicapovaných sportovců, což také
přispívá k jejich společenské integraci, a zaštiťuje přípravu handicapovaných sportovců
v oblasti tělovýchovy a sportu.
Projekt je v souladu i se strategickými a rozvojovými dokumenty města Brna, a to Strategií
Brno 2050, kde je v částí Sportovní město např. stanoven jako primární cíl Priorita A4
Podporovat sportovní aktivity handicapovaných občanů a Priorita B4 Podporovat činnost
sportovních klubů, které sdružují handicapované sportovce.
K pokrytí daru budou využity finanční prostředky ve výši 216 000 Kč, které budou rozpočtovým
opatřením převedeny z ORJ 1700, pol. 8115, věcná náplň: Zapojení Fondu rezerv a rozvoje –
rezerva k vykrytí potřeb roku 2022 a budou převedeny do rozpočtu Odboru sportu ORJ 5100,
§ 3419 – ostatní sportovní činnost, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ORG 6392,
ve j.n.: Dotace – Handicapovaní sportovci.
V souvislosti s přípravou materiálu, který předkládá Odbor sportu MMB k projednání, byla
provedena předběžná veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
v platném znění, která poskytnutí finančního daru doporučila.
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Součástí materiálu je návrh darovací smlouvy a také návrh na provedení nezbytného
rozpočtového opatření.
Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:

JUDr. Michal
Chládek, MBA

pro

pro

omluv

Mgr. Bc.
Marek Viskot

pan
Jakub
Koudelka

pro

pan
Karel Cholek

Mgr. René
Novotný

omluv

Pan David
Lenger

Mgr. Pavel
Sázavský,
MBA

omluv

pan
Richard Foltýn

Mgr. Luděk
Kocman

pro

Ing. Marek
Fišer

Ing. Antonín
Crha

Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 7. 6. 2022.
Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel/z 11 členů. KTVS doporučila.

pro

omluv

pro

pro

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022
a doporučila ZMB ke schválení.

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Bc.
Koláčný
nepřítomen

JUDr.
Kerndl

pro

JUDr.
Oliva

nepřítomna

Mgr.
Hladík

JUDr.
Vaňková

Schváleno jednomyslně 7 členy.

pro

pro

pro

pro

---

pro

---

pro

Strana 5 / 8

Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - zvýšení
ORJ

§

pol.

5100

3419

5222

v tis. Kč
ÚZ

Věcná náplň

ORG

Neinvestiční transfery spolkům
6392

ve j.n.: Dotace - Handicapovaní sportovci

Upr. rozpočet
k 25. 5. 2022

Úprava
rozpočtu + -

220 449

216

220 665

1 479

216

1 695

Financování - zvýšení
ORJ

1700

§

pol.

8115

Rozpočet
po změně

v tis. Kč
ÚZ

ORG

Věcná náplň

Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2022

Upr. rozpočet
k 25. 5. 2022

-363 431

Úprava
rozpočtu + -

216

Rozpočet
po změně

-363 215
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č.ž. 1/DS
č. smlouvy:
DAROVACÍ SMLOUVA
podle §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2
IČO: 44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 111 211 222/0800
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením ZMB Z8/… konaného dne … byl podpisem smlouvy pověřen Mgr. Petr Božek,
vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna
(dárce)
2. Název organizace
adresa sídla
IČO
bankovní spojení
číslo účtu
zástupce
(obdarovaný)

Emilova sportovní, z. s.
Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno
06707785
Fio banka, a.s.

2101371977/2010

Pavel Zbožínek

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelového finančního daru obdarovanému v souladu
s požadavkem uvedeným v žádosti pod. č.j. MMB/0297728/2022 ve výši 216 000 Kč
(slovy: dvěstašestnácttisíc korun českých) z rozpočtu města Brna na rok 2022 na podporu
a prezentaci sportu a pohybových aktivit zdravotně postižených pro rok 2022.
II.
Ostatní ujednání
1. Dárce přenechává touto smlouvou finanční dar specifikovaný v čl. I. této smlouvy jako dar
do vlastnictví obdarovanému a obdarovaný tento dar přijímá.
2. Dárce prohlašuje, že k daru nejsou vázána práva a oprávnění třetích osob a že mu nejsou
známy žádné okolnosti, pro které by poskytnutí daru bylo nemožné.
3. Dárce se zavazuje finanční dar ve výši 216 000 Kč obdarovanému převést na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
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III.
Závěrečná ustanovení
1. Vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
2. Obdarovaný bere na vědomí, že dárce je povinen poskytovat informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky
se souhlasem obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech,
z nichž dva obdrží dárce a jeden obdarovaný.
4. Příjemce daru souhlasí se jmenovitým zveřejněním darovací smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Brno zašle smlouvu
správci registru smluv k uveřejnění.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné
vůle, vážně a určitě, představuje úplně a správně vůli a dohodu smluvních stran.

Doložka
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. …… konaném dne
…………....

V Brně dne:

V Brně dne:

………..…………………………………….
za dárce
Mgr. Petr Božek
vedoucí Odboru sportu MMB

.………………………………………………
za obdarovaného
Pavel Zbožínek
předseda výkonného výboru spolku
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