Rada města Brna
Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu
sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – návrh
rozpočtového opatření
Anotace
V rozpočtu města Brna na rok 2021 byla v Odboru sportu MMB, § 3419 ostatní tělovýchovná činnost,
pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům ve jmenovité náplni (dále jen j.n): Dotace na provoz sportovišť
a sportovní činnost dospělých, ORG 6150, vyčleněna částka ve výši 28 500 000 Kč na poskytování
neinvestičních dotací na podporu sportovní činnosti, konkrétně na podporu provozu sportovišť a
sportovní činnosti dospělých. Na základě veřejné výzvy statutárního města Brna bylo v řádném termínu
přijato na Okruh A – Podpora provozu sportovišť 98 žádostí a na Okruh B - Pravidelná sportovní činnost
dospělých 113 žádostí. Odbor sportu MMB sestavil návrh na poskytnutí dotací v tomto programu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

2. pověřuje

1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 22 967 000 Kč z rozpočtu
města Brna na rok 2021, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 –
neinvestiční transfery spolkům, ve j.n: Dotace na provoz sportovišť a sportovní
činnost dospělých, dle tabulky „I. Neinvestiční dotace spolkům na podporu
tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2021 - Okruh A - Podpora
provozu sportovišť“, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu,
2. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 8 008 000 Kč z rozpočtu
města Brna na rok 2021, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 –
neinvestiční transfery spolkům, ve j.n: Dotace na provoz sportovišť a sportovní
činnost dospělých, dle tabulky „II. Neinvestiční dotace spolkům na podporu
tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2021 - Okruh B - Podpora
pravidelné sportovní činnosti dospělých“, která tvoří přílohu č. … tohoto
zápisu,
3. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu převodu finančních prostředků na
příslušnou položku, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu,
4. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu
města Brna dle bodu 1. a 2. usnesení, za podmínek pro uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města
Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 - podpora provozu
sportovišť a pravidelné sportovní činnosti dospělých, které tvoří přílohu č. …
tohoto zápisu.
vedoucího Odboru sportu MMB podpisem smluv.
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Důvodová zpráva
Pro rok 2021 proběhla aktualizace dotačních programů pro oblast sportu, a to i na základě
doporučení interního auditu města Brna. Původní Program podpora sportu – TV a sport se
změnil. Dotační programy byly schváleny Radou města Brna.
Žadatelé si nově mohli podat žádost o dotaci v samostatném dotačním Programu podpora
sportu na provoz sportovišť a činnost dospělých. Provoz sportovišť se týká činnosti mládeže
i dospělých. Nově si mohly v tomto programu žádat pouze spolky. Pro informaci uvádíme,
že činnost vrcholových sportovců byla podpořena v samostatném dotačním programu. Pro
oblast mládežnického sportu je také samostatný dotační program.
V Okruhu A a B je možné si podat pouze jednu žádost na rok 2021, která může obsahovat
provoz a činnost dospělých. V případě, že si žadatel podá žádost o dotaci v Okruhu B, tj. na
podporu pravidelné sportovní činnosti dospělých, již není možné si podat žádost na stejné
členy v programu na vrcholový sport a mládežnický sport.
Základní informace z výzvy k podání žádostí:
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Zastupitelstvem města Brna
Datum schválení finančních prostředků:
12/2020
Objem finančních prostředků:
28 500 000 Kč
Maximální výše dotace na jeden projekt:
3 000 000 Kč
Minimální výše dotace na jeden projekt:
5 000 Kč
Lhůta pro podání žádosti:
od 1.10.2020 do 30.10.2020
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 05/2021
Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt musí být realizován v době od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Na žádosti a přílohy podané mimo termín stanovený touto výzvou nebude brán zřetel.
V rozpočtu města Brna na rok 2021 byla v Odboru sportu MMB, § 3419 ostatní tělovýchovná
činnost, pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům ve jmenovité náplni (dále jen j.n): Dotace
na provoz sportovišť a sportovní činnost dospělých, ORG 6150, vyčleněna částka ve výši
28 500 000 Kč na poskytování neinvestičních dotací na podporu sportovní činnosti, konkrétně
na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých.
Na základě veřejné výzvy statutárního města Brna bylo v řádném termínu přijato na Okruh A
– Podpora provozu sportovišť 98 žádostí a na Okruh B - Pravidelná sportovní činnost
dospělých 113 žádostí. Jedna žádost na provoz byla žadatelem stažena. Dvě žádosti, z toho
jedna na provoz a činnost a druhá na činnost byly podány po termínu daném výzvou,
tj. po 30. 10. 2020.
Okruh A – Podpora provozu sportovišť
Celkové náklady na projekty v Okruhu A – Podpora provozu sportovišť činí 74 877 759 Kč
a celkový objem požadovaných finančních prostředků v Okruhu A činí 33 959 872 Kč.
Celkové způsobilé náklady (tj. bez žádostí, které nesplňují podmínky výzvy) na projekty
v Okruhu A – Podpora provozu sportovišť činí 73 236 759 Kč a celkový objem způsobilých
požadovaných finančních prostředků v Okruhu A činí 33 285 400 Kč.
Okruh B – Podpora činnosti dospělých
Celkové náklady na projekty v Okruhu B – Pravidelná sportovní činnosti dospělých činí
69 079 114 Kč a celkový objem požadovaných finančních prostředků v Okruhu B činí
25 814 820 Kč.
Celkové způsobilé náklady (tj. bez žádostí, které nesplňují podmínky výzvy) na projekty
v Okruhu B – Pravidelná sportovní činnost dospělých činí 67 894 114 Kč a celkový objem
způsobilých požadovaných finančních prostředků v Okruhu B činí 25 299 820 Kč.
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Okruh A – provoz sportovišť
Počet podaných žádostí v řádném
termínu
Počet podaných žádostí po termínu
Celkem
Počet žádostí podaných v řádném
termínu, které však nejsou
v souladu s vyhlášenou výzvou
Počet žadatelů, kteří podali finanční
vypořádání předcházející dotace po
termínu
Počet stažených žádostí žadatelem
Počet způsobilých žádostí splňující
podmínky programu
Okruh B – činnost dospělých
Počet podaných žádostí v řádném
termínu
Počet podaných žádostí po termínu
Celkem
Počet žádostí podaných v řádném
termínu, které však nejsou v souladu
s vyhlášenou výzvou
Počet žadatelů, kteří podali finanční
vypořádání předcházející dotace po
termínu
Počet stažených žádostí žadatelem
Počet způsobilých žádostí splňující
podmínky programu

počet

Celkové náklady
uvedené v žádosti v Kč

Celkový požadavek
uvedený v žádosti v Kč

97

74 107 759

33 679 872

1

770 000

280 000

98

74 877 759

33 959 872

3

871 000

394 472

6

4 791 000

3 166 000

1

70 000

30 000

93

73 236 759

33 285 400

počet
111

Celkové náklady
uvedené v žádosti v Kč

Celkový požadavek
uvedený v žádosti v Kč

68 349 114

25 509 820

730 000

305 000

69 079 114

25 814 820

2

455 000

210 000

5

1 939 000

820 000

0

0

0

67 894 114

25 299 820

2
113

109

Při doporučení či nedoporučení finanční dotace se přihlíželo k následujícím kritériím:
•
•
•

•

•
•
•

Dodržení formálních náležitostí hodnotí, zda je žádost řádně vyplněná a doložená včetně
příloh v daném termínu, zda je projekt v souladu s podmínkami dané výzvy.
Potřebnost a důležitost projektu hodnotí, zda předložený projekt bude přínosem pro rozvoj
sportu na území města Brna.
Kvalita a přiměřenost finanční rozvahy hodnotí přehlednost rozpočtu, dále přiměřenost
výše rozpočtu s ohledem na členskou základnu dospělých včetně rozsahu činnosti a účasti
na soutěžích, posuzuje se věrohodnost a kvalita finanční rozvahy a také přehlednost
rozpočtu včetně dělení na jednotlivé rozpočtové položky, hodnotí se procentuální podíl
požadované dotace k celkovým nákladům. Kritérium hodnotí také schopnost žadatele
zajistit si více zdrojové financování projektu.
Finanční vypořádání (vyúčtování) a předběžná veřejnosprávní kontrola hodnotí dodržení
termínu finančního vypořádání dotace dle „Smlouvy …“ za předcházející období
a dodržení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů při
předběžné veřejnosprávní kontrole.
Členská základna hodnotí výši aktivní členské základny dospělých účastnících se soutěží
dle podmínek výzvy.
Sportovní zařízení či areál je hodnocen z hlediska rozsahu působnosti (celostátní, krajské,
městské nebo lokální), parametrů sportoviště, způsobu využití nekomerčními
a komerčními aktivitami.
Sportovní odvětví hodnotí zaměření sportovních odvětví, zejména zda se jedná
o olympijské sporty s tradiční vazbou na město Brno dle platné „Koncepce města Brna
v oblasti tělovýchovy a sportu“.
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•
•

Právní předpisy hodnotí soulad s legislativou EU a ČR, zejména oblast veřejné podpory
a ochrany hospodářské soutěže.
Územní působnost žadatele hodnotí, zda dlouhodobá tréninková činnost a domácí soutěže
probíhají na území města Brna.

Odbor sportu MMB sestavil návrh na poskytnutí dotací v souladu se „Zásadami pro
poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ v platném znění, „Pravidly
pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy v oblasti
tělovýchovných a sportovních aktivit“ v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek v platném znění a výzvou k podání žádostí o poskytnutí
neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 podpora provozu sportovišť a pravidelné sportovní činnosti dospělých.
Sportovní kluby nemají za koronavirové krize finanční prostředky na provoz a údržbu
sportovišť. Česká unie sportu a Česká obec sokolská proto požádaly i Národní sportovní
agenturu o navýšení prostředků určených na tyto účely. Sportovní kluby, které se starají o
rozlehlé areály mají vysoké fixní náklady. Jelikož je nyní téměř veškerá sportovní činnost
zastavena nebo silně omezena, mají sportovní organizace velmi omezené příjmy. Na tuto
skutečnost a aktuální situaci se rozhodl Odbor sportu MMB zareagovat a navýšit tak finanční
prostředky pro oblast provozu a to tím, že došlo k přesunu části finančních prostředků
určených na činnost dospělých a dále navrhuje Odbor sportu MMB na podporu provozu
přesunout částku ve výši 5 000 000,- Kč z oblasti mládežnického sportu. Důvodem je
skutečnost, že činnost jak dospělých, tak mládežníků je značně omezena a také fakt, že
zařízení, které sportovní kluby provozují využívají i mládežničtí sportovci.
Z výše uvedeného důvodu a stávající pandemické situaci související s ochranou obyvatelstva
a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, došlo také k aktualizaci
a doplnění smluvních podmínek, neboť je třeba akcentovat vzniklé změny. Mezi tyto doplnění
například patří informace, že není možné dotaci finančně vypořádat (vyúčtovat) na on-line
tréninky, zpřesnění informace týkající se nájemného sportoviště včetně možnosti vyúčtování
dlouhodobého nájmu v rámci Okruhu A – provozu sportovišť, zpřesnění výše odměn správcům
sportovních areálů provozovaných žadatelem a trenérům, které je možné dát do vyúčtování
a výstupu z účetnictví, který bude k finančnímu vypořádání přikládán atd.
Informace k žádostem:
• Žadatelé, kteří finančně vypořádali (vyúčtovali) dotace za předcházející období po termínu:
FC SPARTA BRNO; TATRAN Kohoutovice, z.s.; Brněnský Hokejbalový Svaz, spolek (tento
spolek se rozhodl navíc žádost stáhnout); Český veslařský klub Brno z.s.; Patriot Brno, z.s.;
TJ Sokol Ořešín, z.s.; Orel jednota Brno – Řečkovice; Tělocvičná jednota Sokol Brno – Královo
Pole (navíc žádost není v souladu s výzvou)
Výše uvedeným žadatelům, kteří finančně vypořádali (vyúčtovali) dotace za předcházející
období po termínu, ale splňovali podmínky výzvy, navrhl Odbor sportu MMB dotaci ve výši
75% z vypočtené dotace.
• Žadatelé, kteří podali žádosti po termínu stanoveném výzvou:
FC Svratka Brno, z. s.; ÚAMK - AMK Revena Brno
Noví žadatelé, kteří předběžnou veřejnosprávní kontrolou nebyli k obdržení dotace
doporučeni:
T- Group Dance Studio, z. s. (žádost není v souladu s výzvou, žádali na provoz sportoviště,
ale nejsou provozovatelé a nehradí provozní náklady)

•

• Žadatelé, jejichž žádosti nebyly v souladu s výzvou pro Okruh A – provoz sportovišť:
RUGBY SPIRIT BRNO z. s.; Veslařský klub LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek (oba
spolky si žádají na provoz, nejsou však vlastníkem ani provozovatelem sportoviště tak, jak to
vymezuje výzva)
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• Žadatelé, jejichž žádosti nebyly v souladu s výzvou pro Okruh B – činnost dospělých:
První curlingový klub Brno, z. s.; Tělocvičná jednota Sokol Brno – Královo Pole (nesplněn
minimální počet sportovců určený výzvou)
Žadatelům, kteří podali žádost po termínu nebo nesplnili podmínky výzvy Odbor sportu MMB
dotaci nenavrhl. Ve výzvě bylo uvedeno, že na žádosti a přílohy podané mimo termín
stanovený touto výzvou nebude brán zřetel.
Informace k výpočtům:
Při rozdělení dotací pro oblast provozu sportovišť a činnosti dospělých vycházel Odbor sportu
MMB z poměru výše celkových požadavků uvedených v žádostech v Okruhu A (provoz)
a Okruhu B (činnost).
Dle tohoto procentuálního dělení je tedy výchozí rozdělení financí ve výši 28 500 000 Kč
následující:
• Na provoz – 57 % z celkového rozpočtu: 16 200 000 Kč
• Na činnost – 43 % z celkového rozpočtu: 12 300 000 Kč
Dále bylo rozhodnuto, že z částky 12 300 000 Kč určené na činnost dospělých, budou 4/12
této částky (zaokrouhleně 4 100 000 Kč) převedeny na podporu provozu sportovišť. Krácení
oblasti sportovní činnosti o 4/12 vychází ze skutečnosti, že k datu zpracování materiálu je již
Odboru sportu MMB známo, že činnost v prvních čtyřech měsících roku je zastavena nebo
výrazně omezena. Výchozí částka, která je žadatelům v činnosti přerozdělována je tedy
8 200 000 Kč (12 300 000 Kč – 4 100 000 Kč = 8 200 000 Kč).
K původně procentuálně vypočtené částce na provoz 16 200 000 Kč byly připočteny 4/12
z částky na činnost (tedy 4 100 000 Kč) a bylo připočteno 5 000 000 Kč, které budou
rozpočtovým opatřením převedeny z mládežnického sportu. Výchozí částka, která je
žadatelům v provozu přerozdělována je tedy 25 300 000 Kč (16 200 000 Kč + 4 100 000 Kč +
5 000 000 Kč).
Důvodem pro rozdělení celkového rozpočtu, tedy navýšení částky pro podporu provozu
sportovišť a snížení částky pro podporu pravidelné činnosti dospělých, je špatná pandemická
situace týkající se nemoci COVID-19 a vládní restrikce, které plošně omezují sportovní aktivity
a sportovní činnost nejen dospělých sportovců. Naopak provoz sportovišť je nutné hradit
celoročně beze změny. Vzhledem k tomu, že je sportovní činnost v České republice omezena
po celé první čtvrtletí roku 2021 a s vysokou pravděpodobností bude omezena také v měsíci
dubnu, byly původně vypočítané částky z rozpočtu na provoz a činnosti dospělých přepočteny.
Částka 25 300 000 Kč na provoz a 8 200 000 Kč na činnost byla dále rozpočtena mezi
žadatele, a to dle procentuálního vyjádření jednotlivých žádostí z celkových nákladů.
Tímto výpočtem byla žadatelům navržena dotace ve výši cca 35% z celkových nákladů na
provoz a cca 12% z celkových nákladů na činnost, nejvýše však ve výši jejich požadavků.
Odbor sportu MMB vycházel z dat uvedených žadateli v žádostech. Žadatelé byly výzvou a
žádostí upozornění, že odpovídají za pravdivost údajů uvedených v seznamech a přílohách
k žádosti o dotaci a berou na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů může vést ke krácení
nebo neposkytnutí dotace.
Odbor sportu MMB dále navrhuje, aby příjemce dotace byl povinen v rámci finančního
vypořádání (vyúčtování) dotace na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 - podpora
provozu sportovišť (Okruh A) nejpozději k 31. 3. 2022 doložit výstupem ze svého účetnictví
skutečné celkové způsobilé (vynaložené) náklady související s provozem, údržbou a opravou
sportoviště rozdělené na část hrazenou z dotace a část hrazenou z jiných zdrojů (viz. Tabulka
– Výstup z účetnictví: Tabulka celkových nákladů souvisejících s provozem, údržbou a
opravou sportovišť). Příjemce dotace bude povinen spolu s Tabulkou celkových nákladů
souvisejících s provozem, údržbou a opravou sportovišť doložit za účetní období roku, kdy
byla dotace poskytnuta, výpis z hlavní knihy po účtech (v případě podvojného účetnictví) nebo
kopii peněžního deníku (v případě jednoduchého účetnictví).
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Mezi takové provozní náklady patří:
• el. energie, voda, plyn a jiná média, svoz odpadu, revize, vč. neinvestiční údržby a opravy
sportovišť,
• nájemné sportoviště, které hradí příjemce dotace za dlouhodobý nájem (nikoli nahodilý),
kdy příjemce dotace jako nájemce má právní titul k provozu sportovního zařízení na celý
kalendářní rok. Podmínka provozování sportovního zařízení celoročně je splněna i tehdy,
jestliže se jedná o sportovní zařízení se sezónním provozem, tedy např. fotbalové hřiště,
zimní stadion, nekrytý tenisový kurt apod.,
• odměny správcům sportovních areálů provozovaných žadatelem do maximální výše 30 tis.
Kč na osobu a měsíc. Lze započíst i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele,
které nejsou do výše limitu (30 tis. Kč) zahrnuty. Limit 30 tis. Kč je platný jak pro výkon
práce v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
však nesmí překročit 250 Kč / hodina. Limit 30 tis. Kč na osobu a měsíc se vztahuje k
úvazku 1,0 a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ. Má-li
zaměstnanec kratší úvazek než 1,0, limit 30 tis. Kč se mu poměrně krátí,
• materiální vybavení související s provozními náklady, údržbou a opravou sportoviště.
Dále Odbor sportu MMB navrhuje, aby příjemce dotace byl povinen vrátit část dotace
poskytnuté z rozpočtu statutárního města Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 podpora provozu sportovišť (Okruh A) převyšující 40% ze skutečných celkových způsobilých
(vynaložených) nákladů souvisejících s provozem, údržbou a opravou sportoviště, které budou
doloženy dle výše uvedeného výstupu z účetnictví. Z rozpočtu města Brna budou tak
finančně podpořeny provozy sportovišť v maximální výši 40% ze skutečných celkových
způsobilých (vynaložených) nákladů žadatele souvisejících s provozem.
Další informace k výpočtům:
• Zaokrouhlování % vyjádření z celkových nákladů je na tři desetinná místa
• Zaokrouhlování pro potřeby rozpočtového opatření je na tis. Kč
• Všechny jednotlivé návrhy dotací jsou zokrouhleny na tis. Kč
• Rezerva vznikla zaokrouhlováním, dále tím, že vypočtené dotace přesáhly požadavek
uvedený žadatelem o dotaci v žádosti a skutečností, že žadatelům, kteří podali finanční
vypořádání (vyúčtování) po termínu daném smlouvou, byla navržena dotace ve výši 75%
vypočtené dotace
• U žadatelů, kterým byla vypočítána částka 4 000 Kč, Odbor sportu MMB navrhl v souladu
s výzvou částku ve výši 5 000 Kč.
Rekapitulace vyčleněných a zapojených finančních prostředků:
pol. 5222 – j.n: Dotace na provoz sportovišť a sportovní činnost dospělých
pol. 5222 – j.n: Dotace – Mládežnický sport
Finanční prostředky celkem k rozdělení:

28 500 000 Kč
5 000 000 Kč
33 500 000 Kč

Přehled návrhu dotací Okruh A
Návrh neinvestičních dotací spolkům - Okruh A – provoz sportovišť
Rezerva
Celkem vyčleněná dotace na Okruh A - provoz sportovišť pro rok 2021

22 967 000 Kč
2 333 000 Kč
25 300 000 Kč

Přehled návrhu dotací Okruh B
Návrh neinvestičních dotací spolkům - Okruh B – činnost dospělých
Rezerva
Celkem vyčleněná dotace na Okruh B - činnost dospělých pro rok 2021

8 008 000 Kč
192 000 Kč
8 200 000 Kč

Přehled návrhu dotací Okruh A a B - celkem
Návrh neinvestičních dotací spolkům Okruh A a B
Rezerva celkem Okruh A a B
Celkem vyčleněná dotace na Okruh A a B pro rok 2021

30 975 000 Kč
2 525 000 Kč
33 500 000 Kč
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Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, byla u všech
žádostí provedena předběžná veřejnosprávní kontrola a kontrola finančního vypořádání
(vyúčtování) přidělených dotací za předešlý rok. U nových žadatelů byla provedena předběžná
veřejnosprávní kontrola, včetně kontroly vedení účetnictví.
Na základě provedených kontrol bylo možné dotace navrhnout všem žadatelům mimo
žadatele, kteří podali žádost po termínu nebo jejich žádosti nebyly v souladu s výzvou.
Součástí materiálu je také návrh „Podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 podpora provozu sportovišť a pravidelné sportovní činnosti dospělých“, kde jsou specifikovány
podmínky poskytnutí dotace, vč. stanovení jmenovitého účelu.
Vzhledem k převodu finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu, je v materiálu
obsažen i návrh na provedení nezbytného rozpočtového opatření.
Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:

pro

Mgr. Bc. Marek
Viskot

pro

pan
Karel Cholek

pro

Ing. Jiří
Kadeřávek

pro

Ing. Marek
Fišer

omluv.

Pan Richard
Foltýn

pro

JUDr. Michal
Chládek, MBA

pro

pan
Jakub Koudelka

pro

Mgr. René
Novotný

pro

Mgr. Pavel
Sázavský, MBA

pro

Mgr. Luděk
Kocman

Ing. Antonín
Crha

Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 30. 3. 2021.
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 se zdržel/z 11 členů. KTVS doporučila.

pro

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/141 konané dne 7. 4. 2021 a doporučila ZMB
ke schválení.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

---

pro

Strana 9 / 46

Strana 10 / 46

I. Neinvestiční dotace spolkům na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2021
Okruh A - Podpora provozu sportovišť

č.ž.

Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku z
v Kč / Okruh A v Kč / Okruh A
nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

% z CN

Atletika

Návrh dotace
OS = KTVS =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

2 / PČ

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita
Brno
Heinrichova 894/24
602 00 Brno
IČO: 41605608

futsal, atletika

Zabezpečení celoročního provozu Víceúčelového
sportovního areálu Brno - Jehnice na ulici
Blanenská 1, Brno pro činnost mládeže a dospělých

520 000

200 000

38,46

1687/677

0,710

180 000

4/P

AC Track & Field Brno z.s.
Lidická 1875/40
602 00 Brno
IČO: 27010953

atletika, americký
fotbal, hokej,

Zabezpečení celoročního provozu hřiště Ponava na
ulici Drobného 45, Brno pro činnost mládeže a
dospělých

310 000

230 000

74,19

200/117

0,423

107 000

5 / PČ

AC Moravská Slavia Brno, spolek
Vojtova 1020/12c,
639 00 Brno
IČO: 48510009

atletika, fotbal

Zabezpečení celoročního provozu atletického
stadionu AC Moravská Slavia Brno, Vojtova
1020/12c v Brně pro činnost mládeže i dospělých

525 000

315 000

60,00

700/200

0,717

181 000

badminton

Zabezpečení celoročního provozu sportoviště X
Aréna na ulici Tuřanka 55, 627 00 Brno pro činnost
mládeže i dospělých

550 000

275 000

50,00

83/34

0,751

190 000

Badminton
9 / PČ

SK Brno Slatina z. s.
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno
IČO: 04747062
Baseball

10 / PČ

Vysokoškolský sportovní klub Technika
Brno, baseball-softbal p.s.
Rybkova 1016/31
602 00 Brno
IČO: 03265170

baseball, softball

Zabezpečení celoročního provozu Areálu VSK
Technika Brno, Rybkova 31, Brno pro činnost
mládeže i dospělých

1 420 000

960 000

67,61

169/66

1,939

491 000

11 / PČ

Hroch, z.s.
Horská 2995/31,
616 00 Brno
IČO: 65760557

baseball, softbal,
futsal, basketbal,
volejbal, plážový
volejbal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu Hroch, Veslařská 677, Brno pro činnost
mládeže i dospělých

3 410 000

1 860 000

54,55

156/21

4,656

1 178 000

3 082 000

460 000

14,93

0/0

4,208

460 000

Basketbal
13 / P

Jihomoravské basketbalové centrum, z.
s.
Vídeňská 470/9
639 00 Brno
IČO: 64331415

basketbal, sportovní Zabezpečení celoročního provozu sportovní haly
gymnastika
Morenda, Vídeňská 9, Brno pro činnost mládeže a
dospělých
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Název a adresa žadatele

č.ž.

14 / PČ

Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 3080/7
616 00 Brno
IČO: 00214272

Sportovní
odvětví
basketbal,
orientační běh

Název projektu
Zabezpečení celoročního provozu sportovní haly
Rosnička, Horákova 7, Brno pro činnost mládeže a
dospělých

%
Náklady
Požadavky
požadavku z
v Kč / Okruh A v Kč / Okruh A
nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

% z CN

Návrh dotace
OS = KTVS =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

1 540 000

750 000

48,70

343/176

2,103

532 000

107 000

65 000

60,75

50/5

0,146

37 000

67 000

30 000

44,78

30/23

0,091

23 000

Cyklistika
22 / P

BMX & 4X TEAM BRNO, pobočný spolek cyklistika - BMX
Vratná 369/13
642 00 Brno
IČO: 06996345

Zabezpečení celoročního provozu Bikrosové dráhy
na Kamenném Vrchu II pod ulicí Svážná v Brně, bez
č.p. pro činnost mládeže a dospělých

23 / P

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Soběšice všestrannost,
Zeiberlichova 1/44
akrobatická
644 00 Brno
cyklistika
IČO: 68689926

Zabezpečení celoročního provozu sokolovny a
venkovního hřiště na Zeiberlichové 44, Brno pro
činnost mládeže a dospělých

24 / PČ

Tělovýchovná jednota Favorit Brno,
spolek
Křížkovského 416/22
603 00 Brno
IČO: 13694171

cyklistika - silniční,
dráhová, kolová,
krasojízda, BMX,
cykloturistika

Zabezpečení celoročního provozu velodromu a
tělocvičny na Křížkovského 22 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

2 181 000

1 020 000

46,77

682/551

2,978

753 000

1 095 000

200 000

18,26

82/62

1,495

200 000

537 000

262 000

48,79

178/113

0,733

186 000

Florbal
25 / P

SC Hattrick Brno Florbalová škola, z.s.
Krasová 927/1
614 00 Brno
IČO: 69723214

florbal

Zabezpečení celoročního provozu florbalové haly v
areálu TJ Start Brno na Loosově 1b v Brně pro
činnost mládeže a dospělých

26 / PČ

Orel jednota Brno-Obřany
Hlaváčova 404/20
614 00 Brno
IČO: 65348559

florbal, stolní tenis,
futsal, atletika,
volejbal, atletika,
minigolf

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
zažízení Orlovny na Hlaváčkové 20 v Brně pro
činnost mládeže a dospělých

32 / PČ

Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Kounicova 686/22
602 00 Brno
IČO: 00557650

florbal, beach
volejbal,
gymnastika,běh,
všestrannost aj.

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
stadionu TJ Sokol Brno na Kounicově 22 v Brně pro
činnost mládeže a dospělých

5 630 000

1 800 000

31,97

682/204

7,687

1 800 000

Fotbal, lyžování,
tenis, nohejbal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Voříškova 864/59, 623 00 Brno pro
činnost mládeže a dospělých
(vyúčtováno po termínu)

1 230 000

670 000

54,47

394/162

1,679

319 000

Fotbal
33 / PČ

TATRAN Kohoutovice, z.s.
Voříškova 864/59
623 00 Brno
IČO: 15527514
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č.ž.

Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Název projektu

34 / PČ

Sportovní klub Moravská Slavia-fotbal,
z.s.
Vojtova 541/12
639 00 Brno
IČO: 48513555

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Vojtova 541/12, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

35 / PČ

Tělovýchovná jednota START Brno, z.s.
Loosova 800/1B
638 00 Brno
IČO: 00544884

fotbal, tenis,
lukostřelba, florbal,
malá kopaná aj.

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu TJ Start Brno, Loosova 1B, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

36 / PČ

SK Obřany, z.s.
Zlatníky 656/1A
614 00 Brno
IČO: 01603221

fotbal

37 / PČ

Sportovní klub Jundrov, z.s.
Veslařská 546/124
637 00 Brno
IČO: 44993846

38 / PČ

%
Náklady
Požadavky
požadavku z
v Kč / Okruh A v Kč / Okruh A
nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

% z CN

Návrh dotace
OS = KTVS =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

814 000

533 000

65,48

233/87

1,111

2 000 000

1 070 000

53,50

867/471

2,731

691 000

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Zlatníky 1a, Brno pro činnost mládeže
a dospělých

244 000

110 000

45,08

132/62

0,333

84 000

fotbal, tenis

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Veslařská 124, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

773 000

350 000

45,28

250/81

1,055

267 000

SK Líšeň
Kučerova 1776/4
628 00 Brno
IČO: 13691732

fotbal a futsal

Zabezpečení celoročního provozu tělocvičného
areálu na ul. Kučerova 4 a Holzova 7, TCM areálu v
Mariánském údolí a nafukovací haly na
Novolíšeňské 10, Brno pro činnost mládeže a
dospělých

3 000 000

1 500 000

50,00

650/210

4,096

1 036 000

39 / PČ

Sportovní klub Tuřany, z. s.
Hanácká 933/42
620 00 Brno
IČO: 00533025

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Hanácká 42, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

370 000

170 000

45,95

131/60

0,505

128 000

40/ PČ

SK Řečkovice, z.s.
Novoměstská 1941/4
621 00 Brno
IČO: 44962100

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Novoměstská 4, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

428 000

220 000

51,40

197/92

0,584

148 000

41 / PČ

Sportovní klub Chrlice, z.s.
Blümlova 764/41
643 00 Brno
IČO: 44990936

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Blümlova 41, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

600 000

285 000

47,50

165/41

0,819

207 000

42 / PČ

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

fotbal, nohejbal,
Zabezpečení celoročního provozu sportovního
volejbal, stolní tenis areálu na ulici Borová 30, Brno pro činnost mládeže
a dospělých

470 000

300 000

63,83

235/83

0,642

162 000

281 000
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č.ž.

Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku z
v Kč / Okruh A v Kč / Okruh A
nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

% z CN

Návrh dotace
OS = KTVS =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

43 / P

FC DOSTA BYSTRC - KNÍNIČKY,spolek fotbal
Obvodová 1211/4
635 00 Brno
IČO: 60552280

Zabezpečení celoročního provozu fotbalového
areálu na ulici Obvodová 4, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

650 000

210 000

32,31

197/5

0,888

44 / PČ

TJ. Maloměřická cementárna a vápenice fotbal,
Brno, z.s.
volejbal a nohejbal
Selská 32/66
614 00 Brno
IČO: 15527760

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Borky 40, Brno pro činnost mládeže a
dospělých

154 000

89 000

57,79

71/33

0,210

53 000

45 / PČ

ČAFC Židenice 2011, z.s.
Pastrnkova 865/2
615 00 Brno
IČO: 22757252

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Pastrnkova 865/2, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

220 000

150 000

68,18

176/40

0,300

76 000

46 / PČ

SK Žebětín, z.s.,
Prokopův kopec 141/7
641 00 Brno
IČO: 18827896

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Pod kopcem 12, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

390 000

220 000

56,41

101/38

0,533

135 000

47 / PČ

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

fotbal, stolní tenis,
tenis, ASPV,
kulturistika

Zabezpečení celoročního provozu tělovýchovného a
sportovního areálu na ulici Tuřanka 1260/1, Brno
pro činnost mládeže a dospělých

571 000

230 000

40,28

564/300

0,780

197 000

48 / PČ

FC MEDLÁNKY, z. s.
Hudcova 642/33
621 00 Brno
IČO: 15529495

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Hudcova 33, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

778 000

330 000

42,42

310/123

1,062

269 000

49 / PČ

Fotbalový klub SK Bosonohy,z.s.
Hoštická 417/2
642 00 Brno
IČO: 26596130

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu fotbalového
areálu na ulici Hoštická 2a, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

565 000

260 000

46,02

148/51

0,771

195 000

50 / PČ

LOKOMOTIVA BRNO HORNÍ
HERŠPICE z.s.
Sokolova 615/2
619 00 Brno
IČO: 44990537

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu fotbalového
areálu na ulici Sokolova 2, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

1 090 000

545 000

50,00

238/111

1,488

377 000

51 / PČ

FC SPARTA BRNO
Mariánské náměstí 618/3
617 00 Brno
IČO: 44014244

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu fotbalového
areálu TCM na ulici Hněvkovského 192 a
fotbalového areálu Mariánské náměstí 3, Brno pro
činnost mládeže a dospělých
(vyúčtováno po termínu)

2 000 000

1 800 000

90,00

339/58

2,731

518 000

210 000
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52 / PČ

FC Svratka Brno, z. s.
Svratecká 198/11
624 00 Brno
IČO: 22662278

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu fotbalového
areálu na ulici Fanderlíkova v Žabovřeskách a na
ulici Svratecká v Komíně, Brno pro činnost mládeže
a dospělých
(žádost podaná po termínu)

770 000

280 000

36,36

398/149

0,000

53 / PČ

FC Slovan Brno, z. s.
Bělohorská 4350/48
636 00 Brno
IČO: 00216038

fotbal

Zabezpečení celoročního provozu fotbalových
areálů na ulici Bělohorská a ulici Pod Sídlištěm,
Brno pro činnost mládeže a dospělých

640 000

405 000

63,28

147/61

0,874

221 000

1 080 000

260 000

24,07

167/167

1,475

260 000

815 000

430 000

52,76

304/167

1,113

212 000

0

Futsal
54 / PČ

Brněnská asociace futsalu, z.s.
Rybnická 75
634 00 Brno
IČO: 26545071

futsal, nohejbal,
fotbálek, judo,
šachy, box aj.

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Rybnická 75, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

56 / PČ

Orel jednota Brno - Řečkovice
Vránova 1622/122
621 00 Brno
IČO: 65351231

volejbal, futsal,
florbal, tenis,
pétanque,
badminton aj.

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Medlánecká 24c v Brně pro činnost
mládeže a dospělých
(vyúčtováno po termínu)

házená, fotbal,
volejbal, futsal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Neužilova 35, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

2 400 000

1 850 000

77,08

289/131

3,277

829 000

900 000

380 000

42,22

187/146

1,229

311 000

Házená
58 / PČ

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

59 / PČ

Tělocvičná jednota Sokol Brno - Juliánov házená, volejbal
Slatinská 2831/43
636 00 Brno
IČO: 44990227

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Slatinská 43, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

60 / P

Tělocvičná jednota Sokol Brno - Obřany - házená
Maloměřice
Obřanská 646/13
614 00 Brno
IČO: 13691694

Zabezpečení celoročního provozu sportovní haly na
ulici Obřanská 13, Brno pro činnost mládeže a
dospělých

1 462 000

450 000

30,78

104/58

1,996

450 000

Zabezpečení celoročního provozu hokejbalového
hřiště na ulici Kamínky 5, Brno pro činnost mládeže
a dospělých
(vyúčtováno po termínu)
(spolek již nežádá, žádost byla stažena)

0

0

0,00

520/70

0,000

0

Hokejbal
61 / P

Brněnský Hokejbalový Svaz, spolek
Oblá 360/29
634 00 Brno
IČO: 26591685

hokejbal
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Horolezectví
62 / PČ

Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno, z.s. horolezectví
Horákova 3080/7
616 00 Brno
IČO: 22728341

Návrh dotace
OS = KTVS =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

Zabezpečení celoročního provozu lezecké stěny na
nepoužitém pilíři německé dálnice pod Brněnskou
přehradou, na ulici Přehradní pro činnost mládeže a
dospělých

115 000

20 000

17,39

291/171

0,157

20 000

Zabezpečení celoročního provozu jezdeckého
areálu Svatotomášský dvůr na ulici Veveří 109, Brno
pro činnost mládeže a dospělých

427 479

280 000

65,50

36/26

0,584

148 000

jezdectví, dostihový Zabezpečení celoročního provozu jezdeckého
sport
areálu na ulici Zapletalova 20, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

1 175 000

500 000

42,55

173/153

1,604

406 000

krasobruslení

Zabezpečení celoročního provozu Krasohaly na ulici
Křídlovická 32, Brno pro činnost mládeže a
dospělých

4 135 000

1 610 000

38,94

87/14

5,646

1 428 000

Jezdectví
63 / P

Tělovýchovná jednota Moravan Brno z.s. jezdectví
Veveří 499/109
616 00 Brno
IČO: 00215511

64 / P

TJ Brno, Dvorska, z.s.
Vlčkova 95/2a
620 00 Brno
IČO: 15547132
Krasobruslení

66 / P

TJ STADION BRNO z.s.
Křídlovická 908/32
603 00 Brno
IČO: 00531839
Kuželky

67 / P

Tělocvičná jednota Sokol Brno IV
Štolcova 551/8
618 00 Brno
IČO: 00558061

kuželky,
všestrannost

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
zařízení na ulici Štolcova 8, Brno pro činnost
mládeže a dospělých

474 000

170 000

35,86

310/220

0,647

164 000

68 / PČ

Kuželkářský klub Moravská Slávia Brno,
z.s.
Vojtova 541/12
639 00 Brno
IČO: 48513903

kuželky

Zabezpečení celoročního provozu kuželkářské haly
na ulici Vojtova 12, Brno pro činnost mládeže a
dospělých

270 000

100 000

37,04

72/67

0,369

93 000

Lodní sporty - jachting
72 / P

TJ LODNÍ SPORTY BRNO
Rakovecká 1236/30
635 00 Brno
IČO: 44990171

lodní sportyZabezpečení celoročního provozu areálu loděnice
jachting, veslování, na Brněnské přehradě na ulici Rakovecká 30 a
rychlostní kanoistika areálu loděnice na řece Svratce na ulici Veslařská
177, Brno pro činnost mládeže a dospělých

829 000

375 000

45,24

590/440

1,132

286 000

74 / PČ

Jachtklub Brno z.s.
Bystrc č.ev. 16
635 00, Brno
IČO: 18828078

lodní sporty
jachting

630 000

270 000

42,86

70/37

0,860

218 000

Zabezpečení celoročního provozu loděnice na ulici
Přístavní 16a v Brně pro činnost mládeže a
dospělých
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Lodní sporty - kanoistika
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75 / P

Klub turistů a lyžařů Brno, z. s.
Svratecká 449/449
624 00 Brno
IČO: 00546585

lodní sporty Zabezpečení celoročního provozu loděnice na ulici
kanoistika, volejbal, Svratecká 449 v Brně pro činnost mládeže a
nohejbal aj.
dospělých

485 000

130 000

26,80

451/244

0,662

130 000

76 / P

Kanoe Klub Spoj Brno z.s.
Veslařská 824/175
637 00 Brno
IČO: 44994656

lodní sporty kanoistika

Zabezpečení celoročního provozu loděnice na ulici
Veslařská 175 v Brně pro činnost mládeže a
dospělých

148 000

100 000

67,57

52/33

0,202

51 000

Lodní sporty - veslování
77 / P

Veslařský klub LODNÍ SPORTY BRNO,
pobočný spolek
Rakovecká 1236/30
635 00 Brno
IČO: 07813830

lodní sporty veslování

Zabezpečení pravidelné sportovní činnosti
dospělých ve veslování
(nesplňují podmínky výzvy pro Okruh A)

203 000

100 000

49,26

118/52

0,000

0

78 / P

Orel jednota Brno - Komín
Hlavní 153/96
624 00 Brno
IČO: 64331491

lodní sporty vodácké sporty,
volejbal, nohejbal

Zabezpečení celoročního provozu loděnice na ulici
Kníničská 15, Brno pro činnost mládeže a dospělých

150 000

50 000

33,33

107/88

0,205

50 000

80 / PČ

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

lodní sporty veslování

Zabezpečení celoročního provozu loděnice na ulici
Veslařská 179, Brno a středisko na ulici Hrázní 227
na Brněnské přehradě, pro činnost mládeže a
dospělých
(vyúčtováno po termínu)

650 000

200 000

30,77

127/62

0,888

169 000

lodní sporty windsurfing

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Hrázní 875, Brno pro činnost mládeže
a dospělých

175 000

95 000

54,29

59/42

0,239

60 000

lukostřelba

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na Černovickém nábřeží, Brno pro činnost
mládeže a dospělých
(vyúčtováno po termínu)

50 000

50 000

100,00

63/51

0,068

13 000

750 000

435 000

58,00

52/2

1,024

259 000

Lodní sporty - windsurfing
81 / P

Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s.
Kníničky č.ev. 903
635 00 Brno
IČO: 44960221
Lukostřelba

82 / PČ

Patriot Brno, z.s.
Veslařská 3098/2
637 00 Brno
IČO: 02643804
Moderní gymnastika

85 / P

SK TART MORAVSKÁ SLAVIA BRNO,
z.s.
Vojtova 785/14
639 00 Brno
IČO: 48512117

moderní gymnastika Zabezpečení celoročního provozu sportovní haly na
ulici Vojtova 14, Brno pro činnost mládeže a
dospělých
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Motosporty
87 / P

Sportovní areál AMK Zbrojovky Brno v
AČR
Kleštínek 321/8
621 00 Brno
IČO: 48480126

Návrh dotace
OS = KTVS =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

motosporty

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
motokrosového areálu ve Vranově u Brna 250 pro
činnost mládeže a dospělých

500 000

220 000

44,00

8/4

0,683

173 000

Národní házená
90 / PČ

Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z.s.
Novoměstská 2200/21a
621 00 Brno
IČO: 26627809

národní házená

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Novoměstská 21a v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

200 000

55 000

27,50

22/22

0,273

55 000

91 / PČ

TJ Tábor Brno z.s.
Foustkova 542/3
616 00 Brno
IČO: 15528324

národní házená a
SPV

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Kraví hora 12 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

359 000

174 000

48,47

224/88

0,490

124 000

Zabezpečení celoročního provozu areálu
Zamilovaný hájek, Podhájí, 621 00 Brno - Řečkovice
pro činnost mládeže a dospělých

149 000

111 000

74,50

362/360

0,203

51 000

ragby

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Cacovice 9 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

800 000

630 000

78,75

225/93

1,092

276 000

ragby

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Jakuba Obrovského 2 v Brně pro
činnost mládeže a dospělých
(nesplňují podmínky výzvy pro Okruh A, Okruh B je
v pořádku)

400 000

200 000

50,00

240/68

0,000

0

softball

Zabezpečení celoročního provozu sportovněrekreačního areálu Pod plachtami v Novém Lískovci
v Brně pro činnost mládeže a dospělých

164 500

27 500

16,72

221/23

0,225

27 000

Orientační běh
93 / PČ

Vysokoškolský sportovní klub MENDELU volejbal, orientační
v Brně, z.s.
běh, florbal, kriket,
Jana Babáka 1861/5
baseball, softball
612 00 Brno
IČO: 44990812
Ragby

99 / PČ

Rugby Club Dragon Brno, z.s.
Cacovice 973/9
614 00 Brno
IČO: 18824765

100 / PČ RUGBY SPIRIT BRNO z. s.

Jakuba Obrovského 2/2
635 00 Brno
IČO: 22667873

Softball
102 / PČ Sportovní klub SEVER BRNO, z.s.

Bieblova 164/22
613 00 Brno
IČO: 48513962

Strana 18 / 46

Název a adresa žadatele

č.ž.

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku z
v Kč / Okruh A v Kč / Okruh A
nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

% z CN

Sportovní střelba
105 / P

ČSS, z.s. Jihomoravské krajské sdružení sportovní střelba
Nádražní 698
691 44 Lednice
IČO: 70921571

Zabezpečení celoročního provozu střeleckého
stadionu v Brně pro činnost mládeže a dospělých

Návrh dotace
OS = KTVS =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

480 000

220 000

45,83

184/126

0,655

166 000

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
gym, míčové sporty, areálu na ulici Gajdošova 22 v Brně pro činnost
všestrannost aj.
mládeže a dospělých

908 000

355 000

39,10

642/212

1,240

314 000

stolní tenis,
kulturistika

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici Rolencova 95 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

457 000

324 000

70,90

109/71

0,624

158 000

Stolní tenis
108 / PČ Tělocvičná jednota Sokol Brno - Židenice stolní tenis, team

Gajdošova 1300/18
615 00 Brno
IČO: 00530697

109 / PČ Tělovýchovná jednota Holásky, z.s.

Rolencova 690/93
620 00 Brno
IČO: 44991819

111 / P

Tělocvičná jednota Sokol Brno - Líšeň
Belcrediho 1317/27
628 00 Brno
IČO: 44993340

stolní tenis,
Zabezpečení celoročního provozu sportovního
basketbal, volejbal, areálu na ulici Belcrediho 27 v Brně pro činnost
malá kopaná,
mládeže a dospělých
florbal, všestrannost
aj.

595 000

225 000

37,82

260/170

0,812

206 000

112 / P

TJ Sokol Ořešín, z.s.
Drozdí 88/6
621 00 Brno
IČO: 44017561

stolní tenis, pilates, Zabezpečení celoročního provozu sportovního
rekreační sporty,
zařízení na ulici Drozdí 6 v Brně pro činnost
mölky
mládeže a dospělých
(vyúčtováno po termínu)

46 000

16 000

34,78

104/87

0,063

12 000

545 000

185 000

33,94

72/35

0,744

185 000

50 000

50 000

100,00

168/55

0,068

17 000

268 000

94 472

35,25

160/33

0,000

0

114 / PČ TTC Moravská Slavia Brno, z.s.

Vojtova 541/12
639 00 Brno
IČO: 48513288

stolní tenis

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
zařízení na ulici Vojtova 12 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

Šachy
116 / PČ Šachový klub Lokomotiva Brno, zapsaný šachy

spolek
Dobrovského 592
664 61 Rajhrad
IČO: 44990057

Zabezpečení celoročního provozu hrací místnosti
Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova 14 v Brně pro
činnost mládeže a dospělých

Taneční sport
118 / P

T- Group Dance Studio, z. s.
Luční 2555/32
616 00 Brno
IČO: 08301026

Taneční sport - step Zabezpečení celoročního provozu tanečního studia
na ulici Karásek 1f v Brně pro činnost mládeže a
dospělých
(nový žadatel) - kontrolou nedoporučen
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Návrh dotace
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119 / PČ DSP KOMETA BRNO, z.s.

taneční sport

Zabezpečení celoročního provozu tanečního studia
na ulici U lípy Svobody 1 v Brně a tanečního studia
na ulici Tuřanská 13 v Brně pro činnost mládeže a
dospělých

67 000

56 000

83,58

350/50

0,091

121 / PČ Taneční studio B-Fresh, z.s.

taneční sport

Zabezpečení celoročního provozu tanečního studia
na ulici Klobásova 34 v Brně pro činnost mládeže a
dospělých

217 000

142 000

65,44

301/51

0,296

75 000

U Lípy Svobody 440/1
620 00 Brno
IČO: 26552485
Bellova 374/17
623 00 Brno
IČO: 27012018

23 000

Tenis
123 / P

TJ Mosilana Brno, z.s.
Valchařská 1561/14B
614 00 Brno
IČO: 44964749

tenis

Zabezpečení celoročního provozu tenisového areálu
na ulici Valchařská 14B v Brně pro činnost mládeže
a dospělých

170 000

86 000

50,59

41/29

0,232

59 000

124 / P

TJ Kraví Hora Brno z.s.
Bellova 353/24
623 00 Brno
IČO: 22828397

tenis

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu VUT na Kraví hoře, Rybkova 23 v Brně pro
činnost mládeže a dospělých

305 000

100 000

32,79

445/60

0,416

100 000

125 / PČ Tenisový klub Tuřany, z.s.

tenis

Zabezpečení celoročního provozu tenisového areálu
na ulici Karkulínova 17 v Brně pro činnost mládeže
a dospělých

196 000

88 000

44,90

118/92

0,268

68 000

126 / PČ Bystrcký tenisový klub Brno, z. s.

tenis

Zabezpečení celoročního provozu tenisového areálu
na ulici Jakuba Obrovského 2 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

405 000

182 000

44,94

222/70

0,553

140 000

Karkulínova 801/17
620 00 Brno
IČO: 62156616

Jakuba Obrovského 2/2
635 00 Brno
IČO: 66596874

127 / P

Tenisový klub Brno-Bosonohy, z.s.
Hoštická 2b
642 00 Brno
IČO: 26593688

tenis

Zabezpečení celoročního provozu tenisového areálu
na ulici Hoštická 2b v Brně pro činnost mládeže a
dospělých

532 000

50 000

9,40

106/32

0,726

50 000

128 / P

ŽLTC Brno, z.s.
Bubeníčkova 52
615 00 Brno
IČO: 13692534

tenis

Zabezpečení celoročního provozu tenisového areálu
na ulici Bubeníčkova 52 v Brně pro činnost mládeže
a dospělých

564 000

197 400

35,00

229/7

0,770

195 000

129 / P

Brněnský lužánecký tenisový klub zapsaný spolek
Lužánecká 2016/7
602 00 Brno
IČO: 18825443

tenis

Zabezpečení celoročního provozu tenisového areálu
na ulici Lužánecká 7 v Brně pro činnost mládeže a
dospělých

1 520 000

650 000

42,76

119/14

2,075

525 000

130 / P

Tenisový klub Brno-Chrlice, z.s.
Jánošíkova 689/29
643 00 Brno
IČO: 44015330

tenis

Zabezpečení celoročního provozu tenisového areálu
na ulici Blümlova 1 v Brně pro činnost mládeže a
dospělých

340 000

36 000

10,59

79/54

0,464

36 000
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č.ž.

Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku z
v Kč / Okruh A v Kč / Okruh A
nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

% z CN

Volejbal
132 / PČ T.J. KOMÍN, z.s.

volejbal, tenis

347 000

203 000

58,50

201/124

0,474

120 000

133 / PČ Sportovní Klub policie KOMETA BRNO

volejbal, badminton, Zabezpečení celoročního provozu sportovního
tenis, lyžování,
areálu SKP Kometa Brno na ulici Bauerova 5 v Brně
krasobruslení,
pro činnost mládeže a dospělých
krasojízda aj.

356 000

130 000

36,52

3679/2245

0,486

123 000

134 / PČ Tělocvičná jednota Sokol Brno -

volejbal, basketbal, Zabezpečení celoročního provozu sportovního
florbal, karate,
areálu TJ Sokol Brno - Husovice na ulici Dukelská 9
kuželky, tenis
a sportovního areálu na ulici Bratří Mrštíků v Brně
pro činnost mládeže a dospělých

885 000

370 000

41,81

385/293

1,208

306 000

135 / PČ VK Moravská Slávia Brno, z.s.

volejbal, tenis,
beachvolejbal

109 500

48 500

44,29

120/120

0,150

38 000

volejbal, krasojízda, Zabezpečení celoročního provozu sportovního
florbal, sálová
zařízení na ulici Vážného 19 v Brně pro činnost
kopaná,
mládeže a dospělých
všestrannost

575 000

250 000

43,48

358/125

0,785

199 000

volejbal, badminton Zabezpečení celoročního provozu badmintonové
haly na ulici Jehnice 361 a venkovního sportoviště
na adrese Jehnice bez č.p. v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

635 000

100 000

15,75

148/80

0,867

100 000

volejbal, basketbal, Zabezpečení celoročního provozu sportovního
badminton, sálová zařízení na ulici Vranovská 93 v Brně pro činnost
kopaná aj.
mládeže a dospělých

551 280

188 000

34,10

174/85

0,753

188 000

50 000

27 000

54,00

180/48

0,068

17 000

1 330 000

1 010 000

75,94

700/520

1,816

459 000

Svratecká 1301/11b
624 00 Brno
IČO: 44991151
z.s.
Bauerova 321/5
603 00 Brno
IČO: 41604164

Husovice
Dukelská třída 49/9
614 00 Brno
IČO: 18825028
Údolní 1024/72a
602 00 Brno
IČO: 48511382

136 / P

Tělocvičná jednota Sokol Brno Řečkovice
Vážného 2/19
621 00 Brno
IČO: 49465368

137 / PČ TJ Sokol Jehnice, z.s.

Jehnice 361
621 00 Brno
IČO: 44994851

138 / P

Orel jednota Brno - Husovice
Vranovská 1033/93
614 00 Brno
IČO: 65341350

Zabezpečení celoročního provozu sportoviště na
ulici Svratecká 11b v Brně pro činnost mládeže a
dospělých

Návrh dotace
OS = KTVS =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu VK MS Kraví Hora na ulici Údolní 72a v Brně
pro čiinnost mládeže a dospělých

139 / PČ Tělovýchovná jednota Dům dětí a

volejbal, kanoistika, Zabezpečení celoročního provozu sportovního
turistika
areálu na ulici Veslařská 13 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

140 / PČ Tělovýchovná jednota Lokomotiva-

volejbal, ragby,
tenis

mládeže Brno, z.s.
Lidická 1880/50
602 00 Brno
IČO: 44992050
Ingstav, z.s.
Horákova 3080/7
616 00 Brno
IČO: 44012381

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
areálu na ulici J. Obrovského 2 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých
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č.ž.

Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku z
v Kč / Okruh A v Kč / Okruh A
nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

% z CN

Návrh dotace
OS = KTVS =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

141 / PČ Tělocvičná jednota Sokol Brno - Komín

volejbal, florbal,
basketbal aj.

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
zařízení na ulici Svratecká 11 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

700 000

230 000

32,86

531/208

0,956

142 / PČ Tělocvičná jednota Sokol Brno - Starý

volejbal,
nohejbal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
zařízení na ulici Máchalova 4 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

252 000

60 000

23,81

109/95

0,344

60 000

volejbal

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
zařízení na ulici Drobného 27 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

875 000

480 000

54,86

570/78

1,195

302 000

všestrannost, tenis, Zabezpečení celoročního provozu sportovního
atletika, šerm
zařízení na ulici Jana Nečase 1 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

945 000

80 000

8,47

429/348

1,290

80 000

všestrannost, tenis

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
zařízení na ulici U Sokolovny 369 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

390 000

80 000

20,51

580/340

0,533

80 000

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
zařízení na ulici Stromovka 6 v Brně pro činnost
mládeže a dospělých

205 000

50 000

24,39

274/158

0,280

50 000

Zabezpečení celoročního provozu sportovního
zařízení na ulici Horácké náměstí 15 a na ulici
Mlýnské nábřeží 9 v Brně pro činnost mládeže a
dospělých

380 000

170 000

44,74

219/94

0,519

131 000

74 877 759

33 959 872

100,000

22 967 000

Svratecká 198/11
624 00 Brno
IČO: 00543829

Lískovec
Máchalova 364/4
625 00 Brno
IČO: 48510157

143 / P

147 / P

Volejbalový klub Královo Pole, z.s.
Vodova 336/108
612 00 Brno
IČO: 65348028
Všestrannost
Tělocvičná jednota Sokol BrnoŽabovřesky
Jana Nečase 966/1
616 00 Brno
IČO: 13695703

148 / P

TJ Bystrc z.s.
U sokolovny 396/3
635 00 Brno
IČO: 41604580

149 / P

Tělocvičná jednota Sokol Brno - Jundrov všestrannost
Stromovka 439/6
637 00 Brno
IČO: 44995989

150 / P

Zápas
TAK Hellas Brno z.s.
Horácké náměstí 1959/15
621 00 Brno
IČO: 18826598
Celkem:

zápas

230 000
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II. Neinvestiční dotace spolkům na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2021
Okruh B - Podpora pravidelné sportovní činnosti dospělých

č.ž.

Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Americký fotbal
1/Č

Sportovní klub Sígrs, z.s.
Polanka 646
664 01 Bílovice nad Svitavou
IČO: 22745645

americký fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v americkém fotbalu

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

493 534

110 000

22,29

126/72

72

0,727

60 000

2 550 000

1 050 000

41,18

1687/677

211

3,756

308 000

Atletika
2 / PČ

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita
Brno
Heinrichova 894/24
602 00 Brno
IČO: 41605608

atletika, stolní
tenis, basketbal,
lyžování,
cheerleader,
plavecké sporty,
šachy, volejbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v atletice, stolním
tenise, basketbalu, lyžování,
cheerleaders, plavání, šachu a volejbalu

3/Č

AK Olymp Brno, spolek
Lidická 718/77
602 00 Brno
IČO: 44994532

atletika

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v atletice

810 000

550 000

67,90

241/52

30

1,193

98 000

5 / PČ

AC Moravská Slavia Brno, spolek
Vojtova 1020/12c
639 00 Brno
IČO: 48510009

atletika

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v atletice

3 825 000

705 000

18,43

700/200

60

5,634

462 000

6/Č

Sportovní klub Meteor Brno, z.s.
Alešova 6/5a
613 00 Brno
IČO: 22683127

atletika, běh,
Zabezpečení pravidelné sportovní
lyžování, cyklistika, činnosti dospělých v atletice, běhu,
triatlon, in-line
cyklistice, triatlonu a in-linech

200 000

160 000

80,00

284/220

22

0,295

24 000

Badminton
7/Č

SK Kuklenská Brno z.s.
Kuklenská 4396/46
615 00 Brno
IČO: 04589238

badminton

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v badmintonu

676 000

166 000

24,56

94/27

27

0,996

82 000

8/Č

BC PREMIERA Brno, z.s.
Svážná 486/21
634 00 Brno
IČO: 26601958

badminton

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v badmintonu

595 000

200 000

33,61

23/23

23

0,876

72 000

9 / PČ

SK Brno Slatina z. s.
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno
IČO: 04747062

badminton

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v badmintonu

140 000

65 000

46,43

83/34

20

0,206

17 000
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č.ž.

Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Baseball

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

10 / PČ

Vysokoškolský sportovní klub Technika
Brno, baseball-softbal p.s.
Rybkova 1016/31
602 00 Brno
IČO: 03265170

baseball

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v baseballu

2 190 000

1 120 000

51,14

169/66

66

3,226

265 000

11 / PČ

Hroch, z.s.
Horská 2995/31,
616 00 Brno
IČO: 65760557

baseball

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v baseballu

460 000

310 000

67,39

156/21

21

0,678

56 000

Basketbal
12 / Č

Sportovní oddíl Basketbal SK Královo
Pole, z.s..
Vodova 336/108
612 00 Brno
IČO: 64327086

basketbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v basketbalu

1 000 000

800 000

80,00

220/70

23

1,473

121 000

14 / PČ

Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 3080/7
616 00 Brno
IČO: 00214272

basketbal,
orientační běh

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v basketbalu a
orientačním běhu

1 140 000

430 000

37,72

343/176

87

1,679

138 000

15 / Č

Sportovní akademie mládeže Brno, z.s.
Merhautova 836/64
613 00 Brno
IČO: 27045978

basketbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v basketbalu

313 000

158 000

50,48

197/38

20

0,461

38 000

beach volejbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v beach volejbalu

1 260 000

150 000

11,90

368/193

34

1,856

150 000

Beachvolejbal
16 / Č

BEACH ACADEMY VIKTORIA BRNO,
z.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno
IČO: 03417581
Bojové umění

17 / Č

Škola TAE KWON-DO CLUB BRNO ITF, bojové umění, tae
z. s.
kwon-do
Bohuslava Martinů 806/26
602 00 Brno
IČO: 70846201

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v tae kwon-du

193 000

110 000

56,99

324/86

24

0,284

23 000

18 / Č

Jihomoravský svaz karate, z.s.
Dědická 1015/22
627 00 Brno
IČO: 00547433

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v karate

120 000

65 000

54,17

600/150

25

0,177

14 000

bojové umění,
karate
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č.ž.

Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

19 / Č

JETSAAM GYM BRNO z.s.
Gruzínská 513/5
625 00 Brno
IČO: 27029034

bojové umění
thajský box, MMA

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v thajském boxu a
MMA

745 000

485 000

65,10

371/256

20

1,097

90 000

20 / Č

Fightclub Brno, z. s.
Břehová 669/24
614 00 Brno
IČO: 27006336

bojová umění

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v bojovém umění

670 000

120 000

17,91

196/142

42

0,987

81 000

curling

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v curlingu
(nesplňují podmínky výzvy - nesplněný
počet 20 osob)

305 000

150 000

49,18

28/22

16

0,000

0

cyklistika- dráhová, Zabezpečení pravidelné sportovní
kolová, BMX
činnosti dospělých v cyklistice

500 000

250 000

50,00

682/551

24

0,736

60 000

Curling
21 / Č

První curlingový klub Brno, z. s.
Zahradní 448/47
628 00 Brno
IČO: 65348044
Cyklistika

24 / PČ

Tělovýchovná jednota Favorit Brno,
spolek
Křížkovského 416/22
603 00 Brno
IČO: 13694171
Florbal

26 / PČ

Orel jednota Brno-Obřany
Hlaváčova 404/20
614 00 Brno
IČO: 65348559

florbal, stolní tenis, Zabezpečení pravidelné sportovní
futsal, atletika,
činnosti dospělých ve florbalu, stolním
volejbal, minigolf
tenisu, futsalu, volejbalu, atletice a
minigolfu.

215 000

109 000

50,70

178/113

81

0,317

26 000

27 / Č

SK TROOPERS z.s.
U Břízy 538/9
664 48 Moravany
IČO: 07869258

florbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve florbalu

309 000

45 000

14,56

313/108

73

0,455

37 000

28 / Č

Florbal Židenice, z.s.
Rokytova 2619/4
615 00 Brno
IČO: 04465440

florbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve florbalu

830 000

230 000

27,71

404/107

58

1,222

100 000

29 / Č

Bulldogs Brno
Střední 595/26
602 00 Brno
IČO: 26539012

florbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve florbalu

2 265 000

1 320 000

58,28

444/85

64

3,336

274 000

30 / Č

Sokolská župa Jana Máchala
Kounicova 686/22
602 00 Brno
IČO: 15546667

florbal, volejbal,
košíková,
všestrannost aj.

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve všestrannosti,
např. ve florbalu, volejbalu, basketbalu,
plavání, bowlingu aj.

330 000

169 000

51,21

4605/1451

232

0,486

40 000
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Název a adresa žadatele

č.ž.

Sportovní
odvětví

Název projektu

31 / Č

Hornets Brno ZŠ Horní z.s.
Horní 742/16
639 00 Brno
IČO: 26517264

florbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve florbalu

32 / PČ

Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Kounicova 686/22
602 00 Brno
IČO: 00557650

florbal, beach
volejbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve florbalu a beach
volejbalu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

338 000

88 000

26,04

255/79

67

0,498

41 000

1 430 000

580 000

40,56

682/204

47

2,106

173 000

Fotbal
33 / PČ

TATRAN Kohoutovice, z.s.
Voříškova 864/59
623 00 Brno
IČO: 15527514

fotbal, basketbal,
tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu, basketbalu
a tenisu
(vyúčtováno po termínu)

600 000

315 000

52,50

394/162

103

0,884

54 000

34 / PČ

Sportovní klub Moravská Slavia-fotbal,
z.s.
Vojtova 541/12
639 00 Brno
IČO: 48513555

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

368 000

173 000

47,01

233/87

72

0,542

44 000

35 / PČ

Tělovýchovná jednota START Brno, z.s. fotbal, tenis,
Loosova 800/1B
lukostřelba
638 00 Brno
IČO: 00544884

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu, tenisu a
lukostřelbě

1 110 000

450 000

40,54

867/471

75

1,635

134 000

36 / PČ

SK Obřany, z.s.
Zlatníky 656/1A
614 00 Brno
IČO: 01603221

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

150 000

55 000

36,67

132/62

39

0,221

18 000

37 / PČ

Sportovní klub Jundrov, z.s.
Veslařská 546/124
637 00 Brno
IČO: 44993846

fotbal, tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu a tenisu

390 000

145 000

37,18

250/81

80

0,574

47 000

38/ PČ

SK Líšeň
Kučerova 1776/4
628 00 Brno
IČO: 13691732

fotbal a futsal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu a futsalu

2 000 000

1 000 000

50,00

650/210

110

2,946

242 000

39 / PČ

Sportovní klub Tuřany, z. s..
Hanácká 933/42
620 00 Brno
IČO: 00533025

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

267 000

41 000

15,36

131/60

60

0,393

32 000
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Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

40 / PČ

SK Řečkovice, z.s.
Novoměstská 1941/4
621 00 Brno
IČO: 44962100

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

270 000

60 000

22,22

197/92

40

0,398

33 000

41 / PČ

Sportovní klub Chrlice, z.s.
Blümlova 764/41
643 00 Brno
IČO: 44990936

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

135 000

85 000

62,96

165/41

41

0,199

16 000

42 / PČ

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

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

230 000

60 000

26,09

235/83

44

0,339

28 000

44 / PČ

TJ. Maloměřická cementárna a vápenice fotbal
Brno, z.s.
Selská 32/66
614 00 Brno
IČO: 15527760

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

56 000

21 000

37,50

71/33

33

0,082

7 000

45 / PČ

ČAFC Židenice 2011, z.s.
Pastrnkova 865/2
615 00 Brno
IČO: 22757252

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

120 000

60 000

50,00

176/40

29

0,177

14 000

46 / PČ

SK Žebětín, z.s.,
Prokopův kopec 141/7
641 00 Brno
IČO: 18827896

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

250 000

70 000

28,00

101/38

24

0,368

30 000

47 / PČ

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

fotbal, tenis, stolní Zabezpečení pravidelné sportovní
tenis,
činnosti dospělých ve fotbalu, stolním
tenisu a tenisu

949 000

245 000

25,82

564/300

175

1,398

115 000

48 / PČ

FC MEDLÁNKY, z. s.
Hudcova 642/33
621 00 Brno
IČO: 15529495

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

702 000

195 000

27,78

310/123

123

1,034

85 000

49 / PČ

Fotbalový klub SK Bosonohy,z.s.
Hoštická 417/2
642 00 Brno
IČO: 26596130

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

275 000

150 000

54,55

148/51

51

0,405

33 000
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č.ž.

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

50 / PČ

LOKOMOTIVA BRNO HORNÍ
HERŠPICE z.s.
Sokolova 615/2
619 00 Brno
IČO: 44990537

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

900 000

450 000

50,00

238/111

88

1,326

109 000

51 / PČ

FC SPARTA BRNO
Mariánské náměstí 618/3
617 00 Brno
IČO: 44014244

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu
(vyúčtováno po termínu)

390 000

150 000

38,46

339/58

40

0,574

35 000

52 / PČ

FC Svratka Brno, z. s.
Svratecká 198/11
624 00 Brno
IČO: 22662278

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu
(žádost podaná po termínu)

615 000

255 000

41,46

398/149

0

0,000

0

53 / PČ

FC Slovan Brno, z. s.
Bělohorská 4350/48
636 00 Brno
IČO: 00216038

fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve fotbalu

310 000

100 000

32,26

147/61

61

0,457

37 000

Futsal
54 / PČ

Brněnská asociace futsalu, z.s.
Rybnická 75
634 00 Brno
IČO: 26545071

futsal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve futsalu

1 910 000

200 000

10,47

167/167

167

2,813

200 000

55 / Č

HELAS BRNO, z.s.
Úvoz 494/31
602 00 Brno
IČO: 66596912

futsal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve futsalu

1 340 000

600 000

44,78

417/69

69

1,974

162 000

56 / PČ

Orel jednota Brno - Řečkovice
Vránova 1622/122
621 00 Brno
IČO: 65351231

futsal, pétanque

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve futsalu a pétanque
(vyúčtováno po termínu)

144 000

80 000

55,56

304/167

41

0,212

13 000

57 / Č

Žabinští Vlci Brno, z.s.
Oblá 422/24
634 00 Brno
IČO: 48512281

futsal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve futsalu

739 000

200 000

27,06

39/39

39

1,088

89 000

házená, fotbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v házené a fotbalu

1 590 000

1 060 000

66,67

289/131

63

2,342

192 000

Házená
58 / PČ

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

Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Tělocvičná jednota Sokol Brno - Juliánov házená, volejbal,
Slatinská 2831/43
košíková
636 00 Brno
IČO: 44990227

Název projektu
Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v házené, volejbalu,
košíkové

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

220 000

130 000

59,09

187/146

76

0,324

27 000

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v horolezectví

55 000

15 000

27,27

291/171

34

0,081

7 000

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v korfbalu

300 750

144 700

48,11

238/42

27

0,443

36 000

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v kuželkách

330 000

80 000

24,24

72/67

67

0,486

40 000

lacros

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v lacrosu

363 000

124 000

34,16

57/49

49

0,535

44 000

Horolezectví
62 / PČ

Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno, z.s. horolezectví,
Horákova 3080/7
sportovní lezení
616 00 Brno
IČO: 22728341
Korfbal

65 / Č

Korfbal klub Brno, z.s.
Břenkova 186/15
613 00 Brno
IČO: 44964978

korfbal

Kuželky
68 / PČ

Kuželkářský klub Moravská Slávia Brno, kuželky
z.s.
Vojtova 541/12
639 00 Brno
IČO: 48513903
Lacros

69 / Č

Brno Ravens Lacrosse Club, z.s.
Černého 798/30
635 00 Brno
IČO: 04300921
Lední hokej

70 / Č

HC Univerzita Brno z.s.
Jana Svobody 842/10
614 00 Brno
IČO:05859522

lední hokej

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v ledním hokeji

1 000 000

200 000

20,00

30/30

30

1,473

121 000

71 / Č

Cavaliers Brno z.s.
Ruská 1356/2
612 00 Brno
IČO: 05886872

lední hokej

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v ledním hokeji

1 070 000

200 000

18,69

49/49

49

1,576

129 000

lodní sporty jachting

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v jachtingu

825 000

275 000

33,33

222/161

79

1,215

100 000

Lodní sporty - jachting
73 / Č

Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO,
pobočný spolek
Rakovecká 1236/30
635 00 Brno
IČO: 07800185
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74 / PČ

Název a adresa žadatele
Jachtklub Brno z.s.
Bystrc č.ev. 16
635 00, Brno
IČO: 18828078

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

lodní sporty jachting

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v jachtingu

80 000

45 000

56,25

70/37

21

0,118

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

10 000

Lodní sporty - veslování
79 / Č

Dragonclub Brno, z.s.
Stamicova 288/3
623 00 Brno
IČO: 22734970

lodní sporty dračí lodě

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve veslování a
dračích lodích

129 000

40 000

31,01

33/33

33

0,190

16 000

80 / PČ

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

lodní sporty veslování

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve veslování
(vyúčtováno po termínu)

220 000

55 000

25,00

127/62

23

0,324

20 000

lukostřelba

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v lukostřelbě
(vyúčtováno po termínu)

585 000

220 000

37,61

63/51

21

0,862

53 000

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v lyžování, florbalu,
veslování a sportovním šermu

2 060 000

150 000

7,28

976/926

55

3,034

150 000

malá kopaná

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v malé kopané

3 475 000

980 000

28,20

1271/1166

1003

5,118

420 000

Lukostřelba
82 / PČ

Patriot Brno, z.s.
Veslařská 3098/2
637 00 Brno
IČO: 02643804
Lyžování

83 / Č

Vysokoškolský sportovní klub Vysokého lyžování, florbal,
učení technického v Brně, z. s.
veslování,
Technická 2896/2
sportovní šerm
616 00 Brno
IČO: 41605217
Malá kopaná

84 / Č

Brněnský svaz malé kopané, z. s.
Hlinky 487/35
603 00 Brno
IČO: 26642441
Motosporty

86 / Č

JM Motoklub Brno, z.s.
Veletržní 818/11
603 00 Brno
IČO: 02445581

motosporty

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v silničním
motocyklovém sportu

750 000

350 000

46,67

1/1

1

1,105

91 000

88 / Č

LaMaS Racing, z.s.
Kohoutovická 967/114a
641 00 Brno
IČO: 06025391

motosporty

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v motocyklovém
sportu

122 000

50 000

40,98

4/4

2

0,180

15 000
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89 / Č

Název a adresa žadatele
ÚAMK - AMK Revena Brno
Šámalova 89
615 00 Brno
IČO: 64330231

Sportovní
odvětví
motosporty

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v motocyklovém
sportu
(žádost podaná po termínu)

115 000

50 000

43,48

7/7

0

0,000

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

0

Národní házená
90/ PČ

Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z.s. národní házená
Novoměstská 2200/21a
621 00 Brno
IČO: 26627809

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v národní házené

273 000

145 000

53,11

22/22

22

0,402

33 000

91 / PČ

TJ Tábor Brno z.s.
Foustkova 542/3
616 00 Brno
IČO: 15528324

národní házená a
SPV

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v národní házené

181 000

66 000

36,46

224/88

43

0,267

22 000

nohejbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v nohejbalu

120 600

55 000

45,61

33/30

24

0,178

15 000

Nohejbal
92 / Č

TJ Útěchov z.s.
Adamovská 15/6
644 00 Brno
IČO: 15548244
Orientační běh

93 / PČ

Vysokoškolský sportovní klub MENDELU orientační běh,
v Brně, z.s.
basketbal, florbal
Jana Babáka 1861/5
612 00 Brno
IČO: 44990812

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v orientačním běhu,
basketbalu a florbalu

222 000

110 000

49,55

362/360

63

0,327

27 000

94 / Č

TJ TESLA BRNO z.s.
Halasovo náměstí 826/7
638 00 Brno
IČO: 00214086

orientační běh,
karate

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v orientačním běhu a
karate

207 500

89 500

43,13

1336/475

56

0,306

25 000

plavání dálkové a
zimní

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v plavání

710 000

215 000

30,28

81/77

52

1,046

86 000

plavání

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v plavání

185 000

165 000

89,19

156/74

53

0,272

22 000

95 / Č

96 / Č

Plavání
FIDES Brno, z.s.
Dornych 129/57
617 00 Brno
IČO: 70436215
Klub plaveckých sportů policie Kometa
Brno z. s.
Sportovní 486/4
602 00 Brno
IČO: 44992432
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97 / Č

98 / Č

99 / PČ

Název a adresa žadatele
Plavecký veteránský klub Brno, z.s.
Velkopavlovická 4068/17
628 00 Brno
IČO: 44991096
Pozemní hokej
Akademický sportovní spolek Brno, z.s.
Rybkova 1016/31
602 00 Brno
IČO: 05487986
Ragby
Rugby Club Dragon Brno, z.s.
Cacovice 973/9
614 00 Brno
IČO: 18824765

100 / PČ RUGBY SPIRIT BRNO z. s.

Jakuba Obrovského 2/2
635 00 Brno
IČO: 22667873

101 / Č

Softball
Cats Brno - Hroch, pobočný spolek
Horská 2995/31
616 00 Brno
IČO: 05593760

102 / PČ Sportovní klub SEVER BRNO, z.s.

Bieblova 164/22
613 00 Brno
IČO: 48513962

103 / Č

104 / Č

Sportovní klub soft Královo Pole, z.s.
Cacovická 1589/66
614 00 Brno
IČO: 65349105

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

plavání

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v plavání

270 000

180 000

66,67

45/45

23

0,398

pozemní hokej,
extrémní sporty,
stolní tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v pozemním hokeji,
extrémních sportech a stolním tenisu

670 000

370 000

55,22

112/84

61

0,987

81 000

ragby

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v ragby

1 100 000

840 000

76,36

225/93

73

1,620

133 000

ragby

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v ragby

550 000

250 000

45,45

240/68

68

0,810

66 000

softball

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v softballu

400 000

80 000

20,00

73/32

21

0,589

48 000

softball, triatlon

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v softballu a triatlonu

157 000

20 000

12,74

221/23

24

0,231

19 000

softball

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v softballu

46 000

31 000

67,39

29/29

21

0,068

6 000

395 000

175 000

44,30

55/40

22

0,582

48 000

Sportovní střelba
Sportovně střelecký klub policie Kometa sportovní broková
Brno z.s.
střelba skeet, trap
Kociánka 91/25d
aj.
612 00 Brno
IČO: 15549097

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve sportovní střelbě

33 000
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106 / Č

107 / Č

Název a adresa žadatele
Squash
Squash Moravská Slavia Brno, z. s.
třída Generála Píky 2026/11
613 00 Brno
IČO: 26553317
Squash Viktoria, z.s.
K sídlišti 769/14
643 00 Brno
IČO: 22864890

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

squash

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve squashi

415 000

150 000

36,14

185/116

22

0,611

50 000

squash

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve squashi

1 000 000

400 000

40,00

171/97

62

1,473

121 000

170 000

35 000

20,59

642/212

29

0,250

21 000

Stolní tenis
108 / PČ Tělocvičná jednota Sokol Brno - Židenice stolní tenis, team

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve stolním tenisu a
team gymu

109 / PČ Tělovýchovná jednota Holásky, z.s.

stolní tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve stolním tenisu

32 000

20 000

62,50

109/71

28

0,047

5 000

Gajdošova 1300/18
615 00 Brno
IČO: 00530697

Rolencova 690/93
620 00 Brno
IČO: 44991819

gym

110 / Č

KST OLTEC Brno z.s.
Vojtova 541/12
639 00 Brno
IČO: 48513539

stolní tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve stolním tenisu

112 930

46 270

40,97

29/24

24

0,166

14 000

113 / Č

SKST NOVÝ LÍSKOVEC, z.s.
Oblá 499/52
634 00 Brno
IČO: 27034470

stolní tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve stolním tenisu

97 000

60 000

61,86

43/23

23

0,143

12 000

stolní tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve stolním tenisu

555 000

220 000

39,64

72/35

35

0,817

67 000

šachy

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v šachu

120 000

30 000

25,00

52/38

28

0,177

14 000

114 / PČ TTC Moravská Slavia Brno, z.s.

Vojtova 541/12
639 00 Brno
IČO: 48513288

115 / Č

Šachy
Jezdci Jundrov
Pěstitelská 196/18
619 00 Brno
IČO: 01659804
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č.ž.

Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

116 / PČ Šachový klub Lokomotiva Brno, zapsaný šachy

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v šachu

142 000

75 000

52,82

168/55

50

0,209

Šachový klub Duras BVK - Královo Pole, šachy
z.s.
Vodova 108
612 00 Brno
IČO: 64326225

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v šachu

250 000

100 000

40,00

43/25

23

0,368

30 000

spolek
Dobrovského 592
664 61 Rajhrad
IČO: 44990057

117 / Č

17 000

Taneční sport
119 / PČ DSP KOMETA BRNO, z.s.

taneční sport

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v tanečním sportu

1 110 000

340 000

30,63

350/50

20

1,635

134 000

taneční sport

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v tanečním sportu

1 010 000

286 000

28,32

208/125

63

1,488

122 000

taneční sport

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v tanečním sportu

945 000

108 000

11,43

301/51

22

1,392

108 000

tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v tenisu

500 000

300 000

60,00

186/49

49

0,736

60 000

125 / PČ Tenisový klub Tuřany, z.s.

tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v tenisu

38 000

12 000

31,58

118/92

20

0,056

5 000

126 / PČ Bystrcký tenisový klub Brno, z. s.

tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v tenisu

125 000

63 000

50,40

222/70

22

0,184

15 000

U Lípy Svobody 440/1
620 00 Brno
IČO: 26552485

120/ Č

Infinity Dance Team z.s.
Horní 729/32
639 00 Brno
IČO: 66597501

121 / PČ Taneční studio B-Fresh, z.s.

Bellova 374/17
623 00 Brno
IČO: 27012018

122 / Č

Tenis
TC Brno, z. s.
Balbínova 1786/30
615 00 Brno
IČO: 26612682
Karkulínova 801/17
620 00 Brno
IČO: 62156616

Jakuba Obrovského 2/2
635 00 Brno
IČO: 66596874
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č.ž.

Název a adresa žadatele
Triatlon
2BWINNER TEAM z. s.
Pod vinohrady 434/84
664 41 Troubsko
IČO: 08839166

Sportovní
odvětví

Název projektu

triatlon, běh,
cyklistika

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v triatlonu, běhu a
cyklistice

132 / PČ T.J. KOMÍN, z.s.

volejbal, tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve volejbalu a tenisu

133 / PČ Sportovní Klub policie KOMETA BRNO

volejbal,
badminton, tenis,
lyžování,
rychlobruslení,
krasojízda aj.

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve volejbalu,
badmintonu, tenisu, lyžování,
rychlobruslení a krasojízdě

134 / PČ Tělocvičná jednota Sokol Brno -

volejbal, basketbal, Zabezpečení pravidelné sportovní
florbal, karate,
činnosti dospělých ve volejbalu,
kuželky, tenis
basketbalu, florbalu, karate, kuželkách a
tenisu

135 / PČ VK Moravská Slávia Brno, z.s.

volejbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve volejbalu

137 / PČ TJ Sokol Jehnice, z.s.

volejbal, futsal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve volejbalu a futsalu

139 / PČ Tělovýchovná jednota Dům dětí a

volejbal

140 / PČ Tělovýchovná jednota Lokomotiva-

volejbal

131 / Č

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

1 627 200

400 800

24,63

79/73

45

2,397

197 000

424 000

127 000

29,95

201/124

52

0,625

51 000

1 260 000

350 000

27,78

3679/2245

135

1,856

152 000

266 600

104 550

39,22

385/293

44

0,393

32 000

80 000

50 000

62,50

120/120

29

0,118

10 000

592 000

255 000

43,07

148/80

80

0,872

71 000

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve volejbalu

70 000

45 000

64,29

180/48

36

0,103

8 000

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve volejbalu

390 000

200 000

51,28

700/520

22

0,574

47 000

Volejbal
Svratecká 1301/11b
624 00 Brno
IČO: 44991151
z.s.
Bauerova 321/5
603 00 Brno
IČO: 41604164

Husovice
Dukelská třída 49/9
614 00 Brno
IČO: 18825028

Údolní 1024/72a
602 00 Brno
IČO: 48511382

Jehnice 361
621 00 Brno
IČO: 44994851

mládeže Brno, z.s.
Lidická 1880/50
602 00 Brno
IČO: 44992050

Ingstav, z.s.
Horákova 3080/7
616 00 Brno
IČO: 44012381

Strana 35 / 46

č.ž.

Název a adresa žadatele

Sportovní
odvětví

Název projektu

%
Náklady
Požadavky
požadavku
v Kč / Okruh B v Kč / Okruh B
z nákladů

Celkem
aktivních
členů/
dospělí

Počet členů
splňujících % z CN
podmínky

Návrh dotace
OS = KTV =
RMB
2021 v Kč
-výpočet-

141 / PČ Tělocvičná jednota Sokol Brno - Komín

volejbal, florbal,
stolní tenis

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve volejbalu, flobalu a
stolním tenisu

350 000

70 000

20,00

531/208

65

0,516

142 / PČ Tělocvičná jednota Sokol Brno - Starý

volejbal,
nohejbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve volejbalu a
nohejbalu

100 000

10 000

10,00

109/95

20

0,147

10 000

volejbal

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých ve volejbalu

216 000

60 000

27,78

95/39

22

0,318

26 000

všestrannost
tenis, cyklistika,
stolní tenis,
badminton,
lyžování, aj.

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v tenisu, badmintonu,
stolním tenisu, turistice, plavání aj.

32 000

22 000

68,75

36/34

34

0,047

5 000

150 000

60 000

40,00

300/137

5

0,000

0

69 079 114

25 814 820

6461

100

8 008 000

Svratecká 198/11
624 00 Brno
IČO: 00543829

Lískovec
Máchalova 364/4
625 00 Brno
IČO: 48510157

144 / Č

145 / Č

146 / Č

Tělocvičná jednota Sokol Brno - Jih
Pompova 513/22
617 00 Brno
IČO: 75068451
Všestrannost
MACCABI BRNO, spolek
třída Kpt. Jaroše 1922/3
602 00 Brno
IČO: 13694065

Tělocvičná jednota Sokol Brno - Královo všestrannost
Pole
sokolská, plavání
Srbská 116/4
612 00 Brno
IČO: 00543365
Celkem:

Zabezpečení pravidelné sportovní
činnosti dospělých v sokolské
všestrannosti a plavání
(vyúčtováno po termínu)
(nesplňují podmínky výzvy - nesplněný
počet 20 osob)

42 000
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Rozpočtové opatření

Běžné výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
5100

3419

5222

tis. Kč

ÚZ

ORG
6153
6150

Věcná náplň
Neinvestiční transfery spolkům
ve j.n.: Dotace - Mládežnický sport
ve j.n: Dotace na provoz sportovišť a sportovní čin.dosp.

Upr. rozpočet
Úprava
Rozpočet
k 25.3.2021 rozpočtu + - po změně
165 050
0
165 050
88 179
-5 000
83 179
28 500
5 000
33 500
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Podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací
z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 - podpora provozu
sportovišť a pravidelné sportovní činnosti dospělých
1. Poskytovatel:

Příjemce:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2
IČO 44 99 27 85
bankovní spojení
číslo účtu
zastoupené
přesný název
adresa sídla, IČO, bankovní spojení, číslo účtu, zastoupení

2. Účel poskytnuté dotace.
Dotaci lze použít v souladu s požadavkem uvedeným v žádosti jmenovitě pouze na:
Okruh A – Podpora provozu sportovišť
a) v případě, že je klub vlastníkem sportoviště nebo hradí provozní náklady na základě
nájemní smlouvy, lze vyúčtovat el. energii, vodu, plyn a jiná média, svoz odpadu,
revize, vč. neinvestiční údržby a opravy sportovišť,
b) nájemné sportoviště, které hradí příjemce dotace za dlouhodobý nájem (nikoli
nahodilý), kdy příjemce dotace jako nájemce má právní titul k provozu sportovního
zařízení na celý kalendářní rok. Podmínka provozování sportovního zařízení celoročně
je splněna i tehdy, jestliže se jedná o sportovní zařízení se sezónním provozem, tedy
např. fotbalové hřiště, zimní stadion, nekrytý tenisový kurt apod.,
c) mzdy nebo odměny správcům sportovních areálů provozovaných žadatelem v celkové
výši max. do 50% z poskytnuté dotace, a do maximální výše 30 tis. Kč na osobu a
měsíc. Z dotace lze hradit i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které
nejsou do výše limitu (30 tis. Kč) zahrnuty. Limit 30 tis. Kč je platný jak pro výkon práce
v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
(DPP a DPČ), hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr však
nesmí překročit 250 Kč / hodina. Limit 30 tis. Kč na osobu a měsíc se vztahuje k úvazku
1,0 a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ. Má-li zaměstnanec
kratší úvazek než 1,0, limit 30 tis. Kč se mu poměrně krátí,
d) materiální vybavení související s provozními náklady, údržbou a opravou sportoviště.
Okruh B – Podpora činnosti dospělých
a) mzdy nebo odměny trenérům dospělých sportovců v celkové výši max. do 50%
z poskytnuté dotace, a do maximální výše 30 tis. Kč na osobu a měsíc. Z dotace lze
hradit i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše
limitu (30 tis. Kč) zahrnuty. Limit 30 tis. Kč je platný jak pro výkon práce v pracovním
poměru, tak i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a
DPČ), hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr však nesmí
překročit 250 Kč / hodina. Limit 30 tis. Kč na osobu a měsíc se vztahuje k úvazku 1,0
a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ. Má-li zaměstnanec
kratší úvazek než 1,0, limit 30 tis. Kč se mu poměrně krátí,
b) cestovné - jízdné na soutěže a soustředění dospělých brněnských sportovců, letenky,
pronájem vozidla, faktury za dopravu, použití MHD (mimo Brno), mýtné,
c) sportovní materiální vybavení (pouze neinvestiční, tj. do 40.000,- Kč),
d) ubytování sportovců vč. realizačního týmu na soutěžích a soustředěních a společné
stravné účastníků na soutěžích a soustředěních,
e) pronájem cizích sportovišť: hala, tělocvična, posilovna, plavecký bazén, hokejová hala,
atletická dráha apod.,
f) poplatky dle sazebníků svazů: přihlášky do soutěží, startovné, licence,
g) rozhodčí, zapisovatel, statistik, komisaři,
h) věcné ceny (pouze: poháry, medaile, diplomy, plakety),
i) v případě pořádání sportovních akcí pro dospělé na technické zabezpečení akce:
nájemné prostor pro organizaci závodu, nájemné startu a cíle, mobilních zábran,
mobilní WC, pódia, osvětlení, časomíra, ozvučení, audiovizuální techniky a odměny
pracovníkům obsluhujících tuto techniku, značení tratí.
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Dotaci nelze použít zejména na:
a) náklady spojené s nákupem sportovců nebo náklady spojené s hostováním sportovců
z jiných klubů,
b) na výchovné,
c) náklady na platy sportovců,
d) náklady na platy a odměny manažerů a administrativních pracovníků klubu vč. odměn
statutárnímu orgánu či členům statutárního orgánu za výkon jejich funkce,
e) platby daní (mimo daní a odvodů souvisejících se mzdovými náklady) a dále například
nespotřebované finanční prostředky (vratné poplatky – kauce), úhradu výdajů na
pohoštění, rauty, občerstvení a nákup potravin, peněžní dary, propagaci, telefonní
služby, internet a správu webových stránek, daňové poradenství vč. auditorských
služeb a zpracování účetnictví, multimediální prezentaci, zajištění marketingového a
reklamního servisu, pořízení a odpisy dlouhodobého hmotného a nemovitého majetku,
úhradu penále, srážek a dalších finančních postihů, financování leasingu či
podnikatelských aktivit, pojištění osob a majetku, exekuční odvody, bankovní poplatky,
vzdělávání trenérů a lektorů (školení, workshopy), alkoholické nápoje, tabákové a jiné
návykové látky,
f) finanční příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (vč. stravenek),
g) odměny trenérům dospělých sportovců na on-line tréninky,
h) dotaci nelze finančně vypořádat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů.
3. Příjemce čestně prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl v žádosti o dotaci, vč. příloh, a
bude uvádět ve vyúčtování jsou platné a správné. Příjemce je odpovědný za to, že údaje
obsažené v žádosti odpovídají jeho standartním běžným ročním nákladům (výdajům) a že
v případě odhadovaného podstatného navýšení nebo snížení těchto výdajů v období, na
které je žádáno, toto v žádosti náležitě odůvodní.
4. V případě, že příjemce v žádosti o dotaci v čestných prohlášeních, ve vyúčtování dotace
či všech předkládaných přílohách a dokumentech uvedl poskytovatele v omyl a poskytnuté
údaje se nezakládají na pravdě, má poskytovatel právo z tohoto důvodu dotaci žadateli
nenavrhnout, neposkytnout finanční prostředky či žádat o vrácení již poskytnuté dotace
nebo její části.
5. Výše poskytnuté finanční dotace.
6. Příjemce dotace bere na vědomí, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Brna
na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 - podpora provozu sportovišť (Okruh A),
je ve výši jeho požadavku, nejvýše však ve výši 35% z celkových nákladů na provoz
sportoviště uvedených v jeho žádosti o dotaci.
7. Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny od 1.1. 2021 do 31. 12. 2021.
8. Dotace bude poskytnuta v jedné splátce do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
9. Poskytování dotací upravují „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro
vyhlášené programy“, „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro
vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit“ v platném znění, zákon
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákon č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a schválená výzva na
PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 - podpora provozu sportovišť a pravidelné
sportovní činnosti dospělých – Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací
z rozpočtu města Brna.
10. Příjemce dotace je povinen vést řádnou, oddělenou a analytickou evidenci čerpání dotace
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, tj. účtovat na zvláštní
analytické účty, případně na samostatná hospodářská střediska nebo zakázky. Tato
evidence musí být podložena účetními záznamy. Příjemce dotace se zavazuje, že všechny
originály dokladů uplatněné do finančního vypořádání dotace budou označeny textem:
hrazeno z dotace OS MMB ve výši (uvedena částka), číslo smlouvy.
11. Příjemce dotace je povinen vrátit část dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města
Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 - podpora provozu sportovišť (Okruh A)
převyšující 40% ze skutečných celkových způsobilých nákladů příjemce souvisejících s
provozem, údržbou a opravou sportoviště (dále jen „skutečné celkové způsobilé náklady“).
12. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději
v termínech uvedených níže. Formulář a tabulka pro vyúčtování jsou k dispozici ke stažení
na webových stránkách města Brna – dostupné z: https://www.brno.cz/spravamesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-sportu/.

Strana 39 / 46

13. O uznatelnosti nákladů/výdajů a dokladů do finančního vypořádání si vyhrazuje právo
rozhodnout poskytovatel podpory.
14. Vyúčtování poskytnuté dotace v Okruhu A – Podpora provozu sportovišť, je prováděno ve
dvou částech – 1) Finanční vypořádání, 2) Doložení skutečných nákladů.
15. Vyúčtování poskytnuté dotace v Okruh B – Podpora činnosti dospělých je prováděna
v jedné části – 1) Finanční vypořádání.
16. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) v Okruhu A
a v Okruhu B pro část 1) Finanční vypořádání nejpozději do 20. 1. 2022. A za tím účelem
vyplnit předepsaný formulář a doložit poskytovateli doklady, prokazující využití dotace v
souladu s uzavřenou smlouvou vč. věcného soupisu jednotlivých položek vynaložených
nákladů a stručného hodnocení dotované aktivity. Jedná se zejména o kopie účetních
dokladů, tj. účtenek, výdajových a příjmových dokladů, faktur, smluv a bankovních výpisů,
prokazujících provedení úhrady vykazovaných výdajů, včetně originálů k nahlédnutí.
Příjemce garantuje, že předložené účetní doklady ve výši poskytnuté finanční dotace
nebyly a nebudou duplicitně použity ve finančním vypořádání dotace, poskytnuté jiným
subjektem.
V případě finančního vypořádání (vyúčtování) dotace Okruh A – Podpora provozu sportovišť na:
a) provozní náklady (v případě, že je klub vlastníkem sportoviště nebo hradí provozní
náklady na základě nájemní smlouvy) lze hradit el. energii, vodu, plyn a jiná média,
svoz odpadu, revize, příjemce doloží:
• kopii daňového dokladu (faktury) - za veškeré energie zálohové faktury včetně
vyúčtovací faktury,
• účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které prokazují odeslání
finančních prostředků,
b) neinvestiční údržbu a opravy sportovišť, příjemce doloží:
• kopii daňového dokladu (faktury) nebo jiných platebních dokladů,
• rozpis prací a použitého materiálu,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
• v případě opravy sportoviště nad 40 000,- Kč bez DPH příjemce dle zákona
o zadávání veřejných zakázek doloží záznam o provedení průzkumu trhu poptáním
min. u 3 subjektů, protokol o výběru dodavatele, smlouvu o dílo vč. položkového
rozpočtu, protokol o předání a převzetí díla,
c) v případě vyúčtování přefakturace za el. energii, vodu nebo plyn a jiná média, příjemce
doloží:
• kopii daňového dokladu (faktury) s názvem klubu, s číslem měřícího přístroje
(elektroměru, plynoměru, vodoměru nebo jiných médií), spotřebou energie a
částkou, která je přefakturována organizaci přímým odběratelem za energie nebo
výpočet ceny energií, včetně kopie platebního dokladu,
• kopii daňového dokladu (faktury) od přímého dodavatele energie, s vyznačením
čísla podružného elektroměru, plynoměru, vodoměru nebo jiných médií s celkovou
částkou, která bude za energie fakturována přímému odběrateli,
• nelze vyúčtovat částku fakturovanou za pronájem podružného měřícího zařízení
(elektroměru, plynoměru, vodoměru nebo jiných médií) příslušného odběrného
místa,
d) nájemné sportoviště, které hradí příjemce dotace za dlouhodobý nájem (nikoli
nahodilý), kdy příjemce dotace jako nájemce má právní titul k provozu sportovního
zařízení na celý kalendářní rok, příjemce doloží:
• kopie smlouvy o pronájmu nebo kopii smlouvy o užívání sportoviště, případně kopie
vstupenek na sportoviště,
• kopii daňového dokladu (faktury) nebo jiných platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
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e) mzdu nebo odměnu správce sportovního areálu, příjemce dotace doloží:
• kopie uzavřených smluv (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o
provedení práce, smlouvu uzavřenou dle Občanského zákoníku), eventuálně kopie
vystavených faktur - daňových dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
• rozpis odpracovaných hodin,
• v případě použití dotace na mzdy, které jsou vypláceny na základě zákoníku práce
(DPP, DPČ, zaměstnanecká smlouva), příjemce doloží kopii výplatních listin, kde
bude uvedena mzda, odvod na sociální, zdravotní pojištění a daň. Dále bude
doložen výpis z běžného účtu, který bude prokazovat, že tyto odvody byly
prokazatelně odeslány,
• výpis z analytického účtu za běžný rok, na kterém budou odměny (mzdy) evidovány
– účet č. 518 – služby (provozní náklady) nebo v případě zaměstnanců účet č. 521 – mzdové náklady,
f)

materiální vybavení související s provozními náklady, údržbou a opravou sportoviště,
příjemce doloží:
• kopii daňového dokladu (faktury) nebo jiných platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,

V případě finančního vypořádání (vyúčtování) dotace –
Okruh B – Podpora činnosti dospělých na:
g) mzdu nebo odměnu trenérů dospělých sportovců (hlavní, asistent, kondiční), příjemce
doloží:
• kopie uzavřených smluv (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o
provedení práce, smlouvu uzavřenou dle Občanského zákoníku) eventuálně kopie
vystavených faktur - daňových dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
• kopii živnostenského listu nebo kopii trenérské licence nebo jiný doklad prokazující
oprávnění provozování trenérské činnosti,
• rozpis odtrénovaných hodin dospělých sportovců,
• v případě použití dotace na mzdy, které jsou vypláceny na základě zákoníku práce
(DPP, DPČ, zaměstnanecká smlouva), příjemce doloží kopii výplatních listin, kde
bude uvedena mzda, odvod na sociální, zdravotní pojištění a daň. Dále bude
doloženy výpis z běžného účtu, který bude prokazovat, že tyto odvody byly
prokazatelně odeslány,
• výpis z analytického účtu za běžný rok, na kterém budou tyto odměny (mzdy)
evidovány – účet č. 518 – služby (provozní náklady) nebo v případě zaměstnanců
- účet č. 521 – mzdové náklady,
h) dopravu: cestovné - jízdné na soutěže a soustředění, letenky, pronájem vozidla, faktury
za dopravu, použití MHD (mimo Brno), mýtné, příjemce doloží:
• kopii daňových dokladů (faktur), jízdenek, smluv o pronájmu vozidla
(s dodavatelem, který má povolení na provoz silniční dopravy),
• kopii cestovního příkazu – náhrady za cestovné v souladu platnými zákonnými
předpisy,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
i)

sportovní materiální vybavení (pouze neinvestiční, tj. do 40 000 Kč bez DPH), příjemce
doloží:
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
Strana 41 / 46

•
•
j)

jmenný seznam sportovců, kterým bylo materiální vybavení poskytnuto s podpisem
odpovědné osoby,
u strojního vybavení kopii zápůjčního listu nebo informaci o umístění strojního
vybavení s uvedením inventárního čísla,

ubytování sportovců vč. realizačního týmu na soutěžích a soustředěních, a společné
stravné účastníků na soutěžích a soustředěních, příjemce doloží:
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
• propozice soutěže,
• jmenný seznam ubytovaných či jmenný seznam stravovaných osob,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
• v případě soustředění příjemce doloží, že v rámci propozic či jiných podkladových
materiálů, byli účastníci soustředění informováni, které náklady související se
soustředěním, vč. jejich výše, byly hrazeny z dotace města Brna,

k) pronájem cizích sportovišť, příjemce doloží:
• kopii smlouvy o pronájmu nebo kopii smlouvy o užívání sportoviště, případně kopie
vstupenek na sportoviště,
• kopii daňového dokladu (faktury) nebo jiných platebních dokladů včetně rozpisu
odtrénovaných hodin,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
l)

poplatky dle sazebníků svazů: přihlášky do soutěží, startovné, licence, příjemce doloží:
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
• směrnice daného sportovního svazu,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,

m) rozhodčí, zapisovatel, statistik, komisaři, příjemce doloží:
• kopii daňových dokladů (faktur) platebních dokladů nebo smluv,
• směrnice daného sportovního svazu nebo klubu,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
n) věcné ceny (pouze poháry, medaile, diplomy, plakety), příjemce doloží:
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
• propozice soutěží nebo akce, na které byly věcné ceny poskytnuty,
o) v případě pořádání sportovních akcí pro dospělé na technické zabezpečení akce,
příjemce doloží:
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
• v případě odměn pracovníkům obsluhujících techniku při pořádání závodů (kopie
uzavřených smluv - pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o
provedení práce, smlouvy dle Občanského zákoníku, vč. uvedení rozsahu
provedené práce),
Dále příjemce k finančnímu vypořádání doloží:
p) fotografie či jiné grafické podklady propagačních materiálů či sportoviště, kde bude
prokazatelně uvedeno logo města Brna,
q) V případě, že má příjemce dotace zřízeny webové stránky, doloží k finančnímu
vypořádání výtisk těchto webových stránek, případně fotografii či kopii aktuální podoby
obrazovky – monitoru počítače (print screen, screenshot), kde bude patrné umístění
loga města Brna, loga webových stránek „Kam za sportem v Brně“ s jejich odkazem
(prolinkem) a informace o výši poskytnuté dotace statutárním městem Brnem,
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r) výtisk webových stránek „Kam za sportem v Brně“, případně fotografii či kopii aktuální
podoby obrazovky – monitoru počítače (print screen, screenshot), kde bude patrné
zobrazení klubu příjemce,
s) V případě, že příjemce nemá zřízeny webové stránky, doloží čestné prohlášení o této
skutečnosti.
17. Příjemce v Okruhu A je dále povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat
(vyúčtovat) pro fázi 2) Doložení skutečných celkových způsobilých nákladů nejpozději do
31. 3. 2022. A za tím účelem doloží výstup ze svého účetnictví za minulý rok (2021) ve
formě vyplněné předepsané tabulky se skutečnými celkovými způsobilými náklady včetně
výpisu z hlavní knihy po účtech (v případě podvojného účetnictví) nebo kopie peněžního
deníku (v případě jednoduchého účetnictví), které souvisejí s provozem, údržbou a
opravou sportoviště.
Mezi takové provozní náklady patří:
• el. energie, voda, plyn a jiná média, svoz odpadu, revize, vč. neinvestiční údržby a
opravy sportovišť,
• nájemné sportoviště, které hradí příjemce dotace za dlouhodobý nájem (nikoli
nahodilý), kdy příjemce dotace jako nájemce má právní titul k provozu sportovního
zařízení na celý kalendářní rok. Podmínka provozování sportovního zařízení celoročně
je splněna i tehdy, jestliže se jedná o sportovního zařízení se sezónním provozem, tedy
např. fotbalové hřiště, zimní stadion, nekrytý tenisový kurt apod.,
• odměny správcům sportovních areálů provozovaných žadatelem do maximální výše
30 tis. Kč na osobu a měsíc. Lze započíst i související povinné zákonné odvody
zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (30 tis. Kč) zahrnuty. Limit 30 tis. Kč je
platný jak pro výkon práce v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr však nesmí překročit 250 Kč / hodina. Limit 30 tis. Kč
na osobu a měsíc se vztahuje k úvazku 1,0 a více a platí i pro kombinaci pracovního
poměru a DPP / DPČ. Má-li zaměstnanec kratší úvazek než 1,0, limit 30 tis. Kč se mu
poměrně krátí,
• materiální vybavení související s provozními náklady, údržbou a opravou sportoviště.
18. Příjemce v Okruhu A v rámci tabulky uvede i údaj, jakou částku obdržel na provoz
sportoviště z Národní sportovní agentury a z Jihomoravského kraje.
19. V případě, že skutečné celkové způsobilé náklady příjemce jsou nižší než celkové provozní
náklady uvedené v žádosti o dotaci do té míry, že poskytnutá dotace z rozpočtu
statutárního města Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 - podpora provozu
sportovišť (Okruh A) v konečném důsledku převyšuje 40% ze skutečných celkových
způsobilých nákladů, je příjemce povinen část dotace převyšující 40% ze skutečných
celkových způsobilých nákladů příjemce vrátit zpět poskytovateli.
20. Příjemce bere na vědomí, že pokud část dotace nevrátí, je považován za dlužníka
poskytovatele. A mimo všech ostatních zákonných a smluvních sankcí platí, že mu
nemohou být přiznány a ani vyplaceny žádné dotační prostředky z rozpočtu poskytovatele.
21. V případě, že bude následně zjištěno, že finanční vypořádání (vyúčtování) nebylo úplné a
řádné, bere příjemce na vědomí, že zjištěné skutečnosti mohou ovlivnit plnění budoucích
smluvních vztahů.
22. Uznatelným nákladem pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace je náklad, který byl
zanesen do účetnictví příjemce, je identifikovatelný a podložený ostatními záznamy. Účetní
doklady musí být vystaveny na příjemce dotace, tj. klub, nikoliv na fyzickou osobu (člen
klubu). Uznatelné náklady pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace musí přímo
souviset s provozní činností v Okruhu A a sportovní činností v Okruhu B. Uznatelný náklad
musí být v souladu s účelem a smluvními podmínkami.
23. Doklady doložené v závěrečném finančním vypořádání (vyúčtování) musí být v českém
jazyce, nebo přeložené do českého jazyka (tj. v případě, že z předložených dokladů nelze
identifikovat základní fakturační údaje).
24. Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a má nárok na odpočet DPH
na vstupu, není DPH na vstupu způsobilým výdajem, a to ani v případě, kdy příjemce nárok
na odpočet DPH na vstupu neuplatnil. V případě, že se příjemce (neplátce DPH) v průběhu
čerpání dotace stane plátcem DPH bude od okamžiku kdy se plátcem DPH stal,
postupováno dle ustanovení tohoto bodu výše.
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25. Příjemce je dále povinen prokazatelně informovat své členy, rodiče a veřejnost o výši
podpory ze strany města Brna např. na svých webových stránkách, sociálních sítí, na
nástěnkách, na valných hromadách, pořádaných akcích, schůzkách s rodiči a členy klubu
atd.
26. Příjemce je povinen zasílat pozvánky na valné hromady své sportovní organizace na
e-mail: sport@brno.cz.
27. Uznatelné náklady do finančního vypořádání dotace musí být hrazeny z účtu, na který byla
dotace poskytnuta nebo v hotovosti, a to v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., omezení
plateb v hotovosti. Dále uznatelným nákladem do finančního vypořádání dotace je i platba
provedená platební kartou, která však musí být vystavena na příjemce dotace, tj. klub,
nikoliv na fyzickou osobu (člena klubu).
28. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli změny v předloženém projektu (termín
akce, místo konání a název akce, změnu statutárního zástupce, sídla, bankovního spojení
či názvu organizace apod.) a to do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti změny.
29. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli změnu v údajích uvedených
v předložené žádosti a čestném prohlášení týkající se případného zániku, transformace,
sloučení, změny vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje apod., dále vydání
inkasního příkazu Komisí (EU) vůči příjemci ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, skutečnosti, že se příjemce stal podnikem v obtížích v souladu s Nařízením
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18 a to do 15
pracovních dnů ode dne účinnosti změny, dále do 30 pracovních dnů finančně vypořádat
poskytnutou dotaci a nepoužité (nevyčerpané) finanční prostředky vrátit.
30. Příjemce je povinen, v případě ukončení své sportovní činnosti, bezodkladně a písemně o
této skutečnosti informovat poskytovatele a současně vrátit poskytnutou dotaci v plné výši.
Tuto povinnost má i v případě přechodného přerušení této činnosti s informací o příčinách,
které k tomuto stavu vedly, a předpokládanému obnovení svojí činnosti. Současně se
zavazuje, že učiní vše potřebné k tomu, aby k obnovení činnosti došlo v co nejkratším
termínu.
31. Příjemce je povinen písemně sdělit poskytovateli, že účel, na který byla dotace poskytnuta
nebude realizován, a to nejpozději do 30 dnů od zjištění této skutečnosti. Nejpozději
k tomuto termínu je příjemce povinen nepoužité (nevyčerpané) finanční prostředky vrátit.
32. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část použitou neoprávněně nebo
v rozporu s účelem schváleným ve smlouvě, a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení
dotace.
33. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část, která nebyla dle smlouvy
řádně finančně vypořádána, v termínu uvedeném v bodě 16 této smlouvy, ani v náhradním
termínu stanoveném poskytovatelem a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení dotace.
34. Finanční prostředky se vracejí na účet poskytovatele, a to takto:
a) v roce, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111211222/0800, pod
variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy,
b) od 1. 1. do 28. 2. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet
č. 111350222/0800, pod variabilním symbolem 64022229,
c) po 1. 3. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet
č. 111158222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy.
35. Příjemce dotace je povinen kdykoliv umožnit zástupcům Odboru sportu MMB nebo jinému
kontrolnímu orgánu věcnou kontrolu účetnictví, umožňující prověřit veškeré příjmy a výdaje
příjemce související s projektem, kontrolovat dodržení účelu, na který byly finanční
prostředky použity.
36. Příjemce je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli provést kontrolu dotované aktivity
a účelnost využití poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve
znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění nesrovnalostí
požadovat vysvětlení a doplnění příslušných dokladů.
37. Příjemce nesmí dotaci poskytnout jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Dotaci nelze
převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která pro příjemce zajišťuje realizaci
projektu. Příjemce je vždy povinen použít dotaci k přímým platbám dle účelu smlouvy,
vyjma nákladů, které jsou hrazeny zastřešujícími organizacemi, tj. příslušnými sportovními
svazy, anebo jejich organizačními složkami. Výjimku tvoří také nákup energií (el. energie,
voda, plyn a jiná média), které jsou fakturovány na základě podružných měřících přístrojů
nebo výpočtu ceny energií.
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38. Příjemce, jenž je vlastníkem nebo provozovatelem sportovního zařízení, je povinen vydat
a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém se stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a
osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení dle
zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
39. Příjemce je povinen uvádět na propagačních materiálech (billboardech, plakátech,
bulletinech, na internetových stránkách aj.) informaci o poskytnuté finanční podpoře
statutárního města Brna a logo nebo znak města Brna. Při použití loga nebo znaku města
Brna je třeba postupovat v souladu s úplným zněním „Statutu pro užívání znaku, vlajky a
loga města Brna, znaků a vlajek městských částí“ (dále jen „Statut …“). Použití loga města
Brna je povoleno již uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace a není nutné si od
poskytovatele vyžádat souhlas s jeho použitím. V případě užití znaku města Brna podá
příjemce písemnou žádost spolu s výtvarným návrhem na Odbor vnitřních věcí MMB.
Pokud bude příjemce během konání akce umisťovat na viditelná místa loga partnerů nebo
sponzorů, musí zde umístit také logo města Brna v souladu s „Manuálem …“. Příjemce je
povinen zajistit na své náklady výrobu a umístění loga města Brna dle „Manuálu …“ na
sportovišti, kde provozuje svoji činnost (velikost podkladové desky minimálně cca 100x60
cm, červené pozadí – bílé logo, může být provedena i inverzní varianta nebo větší rozměr).
Příjemce je povinen na svoje náklady zajistit výrobu loga a jeho umístění na dresech,
případně i na jiných propagačních materiálech. Výše uvedený „Statut …“, a „Manuál …“
lze stáhnout na www.brno.cz/logo.
40. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při tvorbě databáze v oblasti sportu „Kam za
sportem v Brně“, která je uveřejněna na webových stránkách statutárního města Brna.
Údaje je povinen vést aktuální a v souladu s předpisy ČR. Příjemce nesmí uvádět
nepravdivé, hanlivé nebo dvojsmyslné údaje. V případě zveřejnění fotografií, může
příjemce zveřejnit pouze ty fotografie, ke kterým má autorská práva.
41. V případě, že příjemce provozuje webové stránky své sportovní organizace, je na ně
povinen umístit logo webových stránek „Kam za sportem v Brně“ s jejich odkazem
(prolinkem). Logo webových stránek „Kam za sportem v Brně“ je možné stáhnout na
http://www.kamzasportemvbrne.cz/logo.
42. V případě, že bude příjemce dotace v rámci podpořeného projektu prodávat nebo
poskytovat jídlo a nápoje, je povinen tyto podávat pouze ve vratném omyvatelném nádobí
(sklo, porcelán a kovové příbory) nebo ve vratném plastovém nádobí (misky, kelímky) nebo
v ekologickém obalu (biologicky rozložitelné) či kompostovatelném nádobí.
43. Příjemce je povinen při provozování sportovní činnosti dodržovat základní pravidla etiky a
slušného chování.
44. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků příjemcem
vč. porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně ve
smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, za které se ukládá odvod ve výši poskytnuté dotace.
45. Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují následující
porušení a nepravdivá prohlášení, za které se ukládá nižší odvod:
a) za nepravdivé údaje v čestných prohlášeních uvedených v „Žádosti o dotaci z rozpočtu
statutárního města Brna“ činí odvod 0,5 % z poskytnuté dotace,
b) za dodání finančního vypořádání dotace po termínu dle bodu 16 této smlouvy, nejvýše
v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem, činí odvod 1% z poskytnuté dotace,
v případě nedodání finančního vypořádání ani v náhradním termínu stanoveném
poskytovatelem se ukládá odvod ve výši poskytnuté dotace,
c) za porušení povinnosti uvedené v bodě 10, 23, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, této
smlouvy činí odvod 0,5 % z poskytnuté dotace.
46. Příjemce dotace souhlasí se jmenovitým zveřejněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město
Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
47. Příjemce nese odpovědnost za využití poskytnuté dotace z rozpočtu města Brna v souladu
s respektováním pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107
a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky
představují nepovolenou veřejnou podporu je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a
to včetně úroků.
48. Příjemce bere na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskytnuté
podpory se společným trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu je toliko
Komise Evropských společenství. Komise Evropských společenství je oprávněna uložit
příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem.
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49. Příjemce podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy vůči němu
nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, dále že není podnikem v obtížích v souladu
s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18 a že
nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům.
50. Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti ochrany osobních údajů
zejména ve smyslu splnění informační povinnosti dle čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytovatel může požadovat prokázání splnění této
povinnosti příjemcem (zejména ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. e).
51. Smluvní strany se ve smyslu § 167 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů dohodly, že příjemce i poskytovatel může podat písemný návrh
na zrušení veřejnoprávní smlouvy i bez udání důvodů. Součástí návrhu musí být vzájemné
vypořádání práv a závazků.
52. Poskytovatel má právo v případě závažných nedostatků zjištěných průběžnou
veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace.
53. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou se souhlasem obou
smluvních stran.
54. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž všechny mají platnost originálu.
Příjemce obdrží jeden a poskytovatel 2 výtisky.
55. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pro poskytovatele budou
vykonávány prostřednictvím Odboru sportu MMB.
56. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem a stejně se postupuje
i při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy.
57. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text smlouvy pozorně přečetly, a že s ním
bez výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
58. Smlouva o poskytnutí dotace ve výši do 50 tis. Kč nabývá účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami. Smlouva o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč nabývá účinnosti
dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
59. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 citovaného zákona).
60. Zvláštní ustanovení pro níže uvedené žadatele, pro které platí kromě všeobecných
podmínek, zvláštní povinnosti:
Volejbalový klub Královo Pole, z.s. (ž.č. 143/P)
Příjemce je povinen poskytnout volejbalový areál brněnským mládežnickým volejbalovým
klubům pro tréninkovou činnost a volejbalová utkání zdarma.
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