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VIII. / 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 21. října 2021
Název:
Žádost TJ Sokol Brno-Líšeň o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ BrnoLíšeň na rok 2021

Obsah:
•
•
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•

Důvodová zpráva
Žádost TJ Sokol Brno-Líšeň
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Žádost TJ Sokol Brno-Líšeň o dotaci
Smlouva o poskytnutí dotace - str. 1
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno - Líšeň
a) souhlasí se změnou struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2021 Tělocvičné
jednotě Sokol Brno-Líšeň, IČ: 44993340, se sídlem Belcrediho 1317/27, 628 00 Brno
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
pověřuje p. starostu podpisem Dodatku ě. 1
b) nesouhlasí se změnou struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2021
Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Líšeň, IČ: 44993340, se sídlem Belcrediho 1317/27, 628 00 Brno

Stanoviska dotčených orgánů:
•
•

Sportovní komise žádost projednala na schůzi konané dne 14.9.2021 a doporučila se změnou účelu dotace
souhlasit.
Rada městské části Brno-Líšeň žádost projednala na své 65. schůzi konané dne 29.9.2021 a doporučila se žádostí
souhlasit.

garance správnosti, zákonnosti materiálu
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Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí

Předkládá:
c
za RMČ uvolněný funkcionář:

Bc. Jitka Markovičová

Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Důvodová zpráva:
Odbor rozpočtu a financí obdržel dne 23.8.2021 žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Líšeň, IČ: 44993340, se
sídlem Belcrediho 1317/27, 628 00 Brno, zastoupené jednatelem Janem Weintrittem o změnu struktury účelu
neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2021. Dotace byla schválena na 21. zasedání ZMC
Brno-Líšeň dne 8.4.2021 v rámci schvalování dotací typu A.

Jedná se o změnu struktury účelu, kdy z důvodu uzavření Sokola v době leden - květen 2021 došlo k poklesu
energetických nákladů, na jejichž úhradu byla dotace z podstatné části určena. Žadatel žádá o změnu využití části
dotace, a to přesun prostředků z položky energetické náklady areálu a budovy Sokolovny na položku oprava a údržba
areálu a budovy Sokolovny. Původní dotace ve výši 70.800,- Kč byla určena na energetické náklady (60.900,- Kč) a
opravy a údržbu areálu (9.900,- Kč). Nové rozdělení dotace je energetické náklady (9.900,- Kč) a opravy a údržba
areálu (60.900,- Kč).

Součástí materiálu je původní žádost o dotaci typu A z 21.10.2020 a 1. strana schválené Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu MČ Brno-Líšeň, kde je původní rozdělení dotace.

Sportovní komise žádost projednala na své schůzi dne 14.9.2021 a doporučila se změnou účelu dotace souhlasit. Rada
MČ Brno-Líšeň žádost projednala na své 65. schůzi konané dne 29.9.2021 a doporučila se žádostí o změnu účelu
dotace souhlasit.
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Komu:

M Č - Brno-Líšeň, zastupitelstvo městské části Brno -Líšeň,
Jírova 2, 628 00 Brno-Líšeň

Věc:

Žádost o změnu struktury účelu neinvestiční dotace na rok 2021

Vyřizuje:

Jan Weintritt, jednatel TJSokol Brno - Líšeň

Popis žádosti - zdůvodnění:
Důvodem podání dodatečné žádosti o změnu struktury rozpočtu dotace je především stále
probíhající epidemie Covidu 19. Žádost z října roku 2020 byla námi koncipována na běžný
provoz Sokolovny v roce 2021 ( elektřina, plyn, voda a td .).
Bohužel díky nemoci Covid 19 a následnému nařízení vlády došlo k uzavření Sokola na
dlouhých 5 m ěsíců v roce 2021 ( tj. leden - květen, včetně ).
Z logických důvodů nám energetické náklady v 1.pololetí klesly na minimum, ale podařilo se
nám využít tento čas na pravidelnou, ale i „zanedbanou údržbu“ včetně oprav našeho areálu.
Vývoj vzniklé složité situace včetně výhledu do dalších měsíců roků 2021 je značně nejistý!
Po prostudování a důkladném rozboru Vámi přidělené dotace a zvážení výdajů v jednotlivých
položkách si dovolujeme navrhnout změnu struktury dotace, a to níže uvedeným způsobem.
Předem děkujeme zastupitelstvu MČ - Líšeň za kladné vyřízení našeho dodatku žádosti.
Omlouváme se za vzniklé komplikace a ještě jednou děkujeme za pochopení.

Schválená struktura neinvestiční dotace:
A - energetické náklady areálu a budovy Sokolovny........60 900Kč,B - oprava a údržba areálu a budovy Sokolovny...........9 900,Celkem:

70 800,-

Nová - změna - požadovaná struktura neinvestiční dotace :
A - energetické náklady areálu a budovy Sokolovny........9 900Kč,B - oprava a údržba areálu a budovy Sokolovny........... 60 900,Celkem :

70 800,-

Celková výše přidělené dotace se nemění, žádáme pouze o prohození položek A,B !!!
S pozdravem
Rostislav Brzobohatý, místostarosta T.J.Sokol Brno - Líšeň
Jan Weintritt,
jednatel
T.J.Sokol Brno - Líšeň

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň mezi
těmito smluvními stranam i:

Sm luvní strany:
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.l, 601 67 Brno
kontaktní adresa: Jírova 2, 628 00 Brno
zast. starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
IČO: 44992785
č. účtu: 16024621/0100 vedený u KB, Bmo-město.
(dále jako poskytovatel)
a
Tělocvičná jednota Sokol Brno - Líšeň
se sídlem Belcrediho 1317/27, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 44993340
zast. Janem Weintrittem, jednatel
č. účtu: 1021519033/6100
(dále jen příjem ce)
(společně jako smluvní strany)

I.
Preambule
Dne 2.6.2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o poskytnutí finanční
dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň (dále jen jako „smlouva“). Tento dodatek se uzavírá
v souladu s čl. II. odst. 2.3 smlouvy z důvodu žádosti o změnu předmětu dotace ze dne 23.8.2021.

n.
2.1. Výše uvedená smlouva se mění v č,l. I odst. 1.2 s účinností od podpisu tohoto dodatku takto :
Schválená částka na kiytí neinvestičních nákladů činnosti příjemce činí
70 800,- K č (sedmdesáttisícosmsetkorunčeských)

Rozpis d o ta c e :
oprava a údržba a re á lu ............. 60 900,- Kč
e n e rg ie ........................................ 9 900,- Kč
2.2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. Celková výše dotace se nemění.
2.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku

a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2.4.
dne

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Bmo-Líšeň na zasedání konaném

V Brně d n e ..........................

Poskytovatel

Příjemce

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
MC Brno-Liseň (v oblasti dle čl. I I odst. 5 pravidel)
bude doplněno po podání žádosti
Podaná dne:_____________

1.

Evidenční číslo:_____________

Údaje o žadateli:

Zpracovate

Právnická osoba - přesný název právnické osoby, včetně dodatků
T ělo cvičná je d n o ta S o k o l B rn o -L íš e ň
Fyzická osoba - jméno, příjmení, titul

Číslo dopoi

MĚSTSKÁ ČÁST
BRNQ-ÍÍ8EÍM
21, 10, 20211
Cj.

...

Příloha:................................................

Adresa sídla žadatele (adresa trvalého bydliště):
B e lc re d ih o 1 3 1 7 /2 7 , B rno, P S Č : 6 2 8 0 0
Právní forma: p o b o č n ý s p o le k
IČ žadatele: 4 4 9 9 3 3 4 0
Registrováno u koho: M ě s ts k ý s o u d v P ra ze
Číslo a datum registrace: s p is o v á z n a č k a L 2 7 9 7 1 , re g is tra c e o d 1 .1 .2 0 1 4
Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení: 0
Osoby s podílem v této právnické osobě: 0
Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl, výše tohoto podílu: 0
Telefon: 5 1 5 5 4 7 5 3 9
Fax:
E-mail:
Název a adresa peněžního ústavu žadatele:
E q u a b a n k a.s., p o b o č k a B rno , G a le rie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, 6 0 2 00, B rn o
Bankovní spojení: 1 0 2 1 5 1 9 0 3 3 /6 1 0 0

Požadovaná částka:

2.

490 000Kč

Účel, základní údaje o projektu (akci), na který má být dotace
použita
Podrobný popis projektu nebo propagační materiály organizace mohou být přílohou žádosti

Název projektu (akce):
Rekonstrukce nářadvovny na šatnu multifunkčního kurtu včetně střechy, část energetických nákladů,
opravy a údržba areálu včetně budov a hřišť sokolovny v roce 2021
Cíle projektu a zdůvodnění potřebnosti (přínosu) projektu pro MČ-Líšeň a její obyvatele:
Zkvalitnění sportovní, společenské a kulturní činnosti, součást prevence sociálně patologických jevů
dětí a mládeže a pokračující konstruktivní spolupráce mezi dalšími veřejnými subjekty v obci
Kdo co bude projektem podpořen/o přesný popis:
Především sportovní, kulturní a společenské vyžití, relaxace dětí, mládeže, dospělých a zkvalitnění
života seniorů. ( viz. příloha )
Termín / doba realizace:
Průběžně od přidělení dotace na rok 2021 až do konce téhož roku
Místo realizace:
Hlavní budova sokolovny do ulice Belcredi, nářaďovna, venkovní areál do ulice Kučerova
Popis jednotlivých aktivit projektu a jejich harmonogram:Rekonstrukce nářaďovny na šatnu
multifunkčního kurtu včetně střechy, částečná úhrada energií, opravy a údržba areálu včetně budov a
hřišť sokolovny v roce 2021.

Ukl. znak:

Představení žadatele a realizačního týmu (osoby a jejich funkce v projektu):______
Zvolený výbor TJ Sokol Líšeň: Karel Kašpar ( starosta ), Rostislav Brzobohatý ( místostarosta ),
Jan Weintritt ( jednatel), Milan Honek ( hospodář), Lenka Podolská ( ekonom ),
Ladislav Breicetl ( předseda odboru sportů ), Josef Ehrenberger ( vzdělavatel), Hana Chmelová
( náčelnice ), Stanislav Glaser ( náčelník ) ___________________________________________
Výstupy projektu - popis jak lze výsledky projektu ověřit:
Návštěvou pověřeného pracovníka MČ před, na a po realizaci plánovaného projektu
Publicita projektu (kde a kdy bude žadatel projektu informovat veřejnost:
Inzerce v LN, informační letáky na veřejných plakátovacích plochách, nástěnka sokolovny, web

3. Počet osob přímo podpořených / zapojených do projektu s bydlištěm
____ v MČ Brno-Líšeň_________________________________________
Projektem přímo podpořených 260 osobt z toho 146 dospělých, 90 dětí a 24 seniorů. Počet osob
zapojených do projektu s bydlištěm v MC-Líšeň cca 70% z celkového počtu.

4.__Vyhodnocení přínosu předchozí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň,
pokud byla poskytnuta________________ ___________________
Předchozí dotace přidělená úřadem MČ Brno-Líšeň byla použita na instalaci nové brány a úhradu
energetických nákladů, opravy a údržbu areálu včetně budov a hřišť sokolovny. Vzhledem k přidělení
nižší částky oproti předchozím letům jsme neopravili havarijní část zdi do ulice Kučerova.
Rok 2020 byl poměrně náročný i z pohledu pořádání sportovních a kulturních akcí včetně běžného
cvičení. Epidemie koronaviru způsobila na určitou dobu uzavření provozu v naší sokolovně a tím
způsobila i nemalé finanční ztráty. Dotace, ale splnila svůj primární účel. Došlo k úhradě
spotřebovaných energií, které tvoří nemalou část rozpočtu. Cvičební komfort pro naše oddíly, ale i
líšeňskou veřejnost bohužel zůstal na hranici roku 2019. Sokol byl v Líšni založen v roce 1892.
V tomto roce registrujeme činnost 12 oddílů ( tj. florbal, mažoretky, zdravotní tělocvik, aerobik,
volejbal ženy i muži, rytmická gymnastika,cvičení ženy, cvičení předškolních dětí, rodiče s dětmi,
basketbal, stolní tenis, kondiční kulturistiku ). Věříme, že covidová krize brzy odezní a členové
sportovní komise a především RMČ v Líšni projeví při schvalování dotací pro rok 2021 větší nadhled a
objektivitu a tím přispějí k navrácení realizace investičních projektů do prostor Sokolovny v Líšni.
Vše provedeno v souladu s cíli o dotačních programech na podporu a zkvalitnění sportovních zařízení
na území naší obce. Výbor naší jednoty chce poděkovat úřadu MČ Brno-Líšeň za projevenou
vstřícnost při přidělení dotace a věří v další vzájemně úspěšnou spolupráci především v oblasti
tělovýchovy a sportu v naší obci.

5. Odůvodnění, proč žadatel nemůže projekt realizovat z vlastních
finančních prostředků___________________________________
Vzhledem k převažujícím výrazným investicím do oprav a rekonstrukcí jednotlivých částí budov
sokolovny a venkovních sportovišť, které byly v minulosti značně zanedbány, se bohužel výboru
nedaří efektivněji využívat pouze omezené vlastní zdroje a je odkázán na pomoc níže uvedených
subjektů včetně MC- Líšeň

6.

Předpokládané finanční pokrytí aktivity, na kterou je dotace žádána:

Předpokládané celkové náklady:

595 000 Kč

z toho: - požadovaná dotace

490 000 Kč

- vlastní zdroje

195 000 Kč

- požadované finanční příspěvky od jiných subjektů

295 000 Kč

z toho:
název subjektu: ČOS a Župa Dr.J. Vanička

výše příspěvku:

25 000 Kč

název subjektu: Magistrát města Brna

výše příspěvku:

110 000 Kč

název subjektu: Jihomoravský krajský úřad

výše příspěvku:

160 000 Kč

7. Podrobný rozpis požadované výše dotace podle nákladových
položek:
(např. materiál, vybavení, služby, doprava, cestovné, startovně, propagace, energie, opravy, ostatní
osobní náklady nebo mzdové náklady, apod.)

Název nákladové položky

Částka v Kč

Rekonstrukce nářaďovny na šatnu multifunkčního kurtu včetně střechy
Část energetických nákladů sokolovny v roce 2021 - plyn, elektřina, voda
Opravy a údržba areálu včetně budov a hřišť sokolovny v roce 2021

Požadovaná dotace celkem (součet nákladových položek)

275 000
125 000
90 000

490 000 Kč

Datum vyhotovení žádosti: 15.10.2020

(v případě zastoupení na základě plné moci, přiložte plnou moc)

Povinné přílohy k žádosti:
P rá v n ic k é osoby, k te rá p ře d lo ž í:
•
Kopii dokladu o přidělení IČ a registrace u příslušného orgánu
•
Kopii stanov, zřizovací listiny
•
Oprávnění na základě registru poskytovatelů sociálních služeb Qedná-li se o nestátní
neziskovou organizaci, která poskytuje sociální služby)
•
Prohlášení (příloha č. 2)
F y z ic k é osoby, k te rá p ře d lo ž í:
•
Výpis ze živnostenského rejstříku, popřípadě jiný doklad prokazující oprávnění vykonávat
činnost, která není provozována podle živnostenského zákona, doloží přidělení DIČ .
•
Prohlášení (příloha č. 2)

P Ř Í L O H A ŽÁ D O S TI
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU^
Žádáme o přidělení dotace na:
1. Rekonstrukce nářaďovny na šatnu multifunkčního kurtu včetně střechy
2. Část energetických nákladů za rok 2021 - plyn, elektřina, voda
3. Opravy a údržba areálu včetně budov a hřišť sokolovny v roce 2021
Žádáme o dotaci na opravy a rekonstrukce areálu TJ Sokol Líšeň neinvestičního a
investičního charakteru a částečnou úhradu nákladů spojených s provozem sokolovny a
venkovních sportovišť ( viz formulář žádosti ).Výbor jednoty se rozhodl v následujících
letech věnovat zvýšenou pozornost rekonstrukcím a opravám venkovního areálu sokolovny.
Důvodem tohoto rozhodnutí j e v současnosti poměrně dobrá kondice líšeňských sokolských
nemovitostí, které se v uplynulých 20.letech podařilo výboru jednoty postupně zrekonstruovat
na slušnou technickou úroveň. V minulém roce se úspěšně podařil dobudovat multifunkční
kurt včetně pořízem sportovního vybavení. Tento rok se chceme v oblasti investic zaměřit na
rekonstrukce nářaďovny na šatnu multifunkčního kurtu včetně střechy. Ostatní uvedené
položky v žádosti tvoří v současnosti potřebné neinvestiční výdaje, které v provozu našeho
Sokola tvoří bohužel nemalou částku v celkovém rozpočtu jednoty. Podporou těchto
neinvestičních výdajů v roce 2021 získá náš Sokol čas, prostor i vlastní prostředky na
přípravu dalších náročných investičních akcí v letech následujících.

ŽÁDÁME ZDVOŘILE O PŘIDĚLENÍ MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ ČÁSTKY UVEDENÉ
V ŽÁDOSTI, ABYCHOM DOKÁZALI ÚSPĚŠNĚ PODPOŘIT VÝŠE UVEDENÉ
POLOŽKY PODÁVANÉ ŽÁDOSTI
Členská základna naší jednoty v tomto roce dosáhla počtu 260 členů (d o 18 let - 90, nad 18
let - 146, nad 65 let - 24 j.Značnou část tvoří především děti a mládež a senioři.
Sokolovna je sportovně využívána, každý pracovní den v týdnu, včetně sobot a nedělí dle
předem schváleného cvičebního rozvrhu.
Sdružujeme oddíly stolního tenisu, florbalu, kondiční kul turistiky, malé kopané, volejbalu,
basketbalu, taneční gymnastiky, aerobiku, sokolské všestrannosti pro děti předškolního věku,
cvičení rodičů s dětmi a zdravotního tělocviku pro seniory.
V tomto roce pokračují ve výrazných úspěších naši mladí stolní tenisté především
v žákovských kategoriích. Pravidelně obsazují přední příčky v městských soutěžích a slibně
se začíná vyvíjet i reprezentace v krajském měřítku. N a výsledku oddílu mají podíl nejen již
zmiňovaní hráči, ale především dobré vedení oddílu a kvalitní trenérská práce s mládeží.
Oddíly všestrannosti se aktivně podílejí nejen na sportovní, ale i společenské činnosti v obci,
organizují nebo se aktivně účastní veřejných společenských a sportovních vystoupení, plesů,
festivalů , dětských dnů, seminářů, přeborů, akademií. Podařilo se znovu obnovit činnost
oddílu rodičů a dětí. Velký dík patří náčelnici jednoty Haně Chmelové. Taneční skupiny mají
dokonce rozsah svých vystoupení v republikovém měřítku, pravidelně se účastní projektu
„Mosty mezi městy“ .
Úspěšná spolupráce se rozvíjí i mezi naší jednotou a dalšími veřejnými organizacemi v Líšni.
Příkladem spolupráce mezi líšeňskými subjekty je účast na pravidelném květnovém projektu
„Líšeň sobě“.
Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu
sportovního a společenského prostředí v TJ
V Brně dne 15.10.2020

píbplně využity na zvýšení a zkvalitnění
zapsal: Jar

Smlouva o poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu městské části Brno-Líšeň
Smluvní strany:
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.l, 601 67 Brno
kontaktní adresa: Jírova 2, 628 00 Brno
zast. starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
IČO: 44992785
č. účtu: 16024621/0100 vedený u KB, Bmo-město.
(dále jako poskytovatel)
a
Tělocvičná jednota Sokol Brno - Líšeň
se sídlem Belcrediho 1317/27, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 44993340
zast. Janem Weintrittem, jednatel
č. účtu: 1021519033/6100
(dále jen příjemce)

1.1

I.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace ze schváleného rozpočtu městské
části Brno-Líšeň pro rok 2021 příjemci za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.2

Schválená částka na krytí neinvestičních nákladů činností příjemce činí
70.800, - Kč (sedmdesáttisícosmsetkorunčeských)
Rozpis dotace:
energie.................................60.900, - Kč
oprava a údržba areálu......... 9.900, - Kč

1.3

Tyto finanční prostředky převede poskytovatel na účet příjemce ve druhém čtvrtletí
roku 2021 po splnění všech podmínek této smlouvy a platných Pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň zveřejněných na www.bmo-lisen.cz (dále jen Pravidla).
Příjemce prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s Pravidly řádně seznámil a jejich
obsahu plně porozuměl.

2.1

Finanční dotace na neinvestiční náklady dle čl. I. se příjemci poskytuje na krytí jeho nákladů
souvisejících s projektem R ekonstrukce nářaďovny na šatnu multifunkčního kurtu včetně
střechy, část energetických nákladů, opravy a údržba areálu včetně budov a hřišť sokolovny
v roce 2021“.

2.2

Příjemce tento projekt zrealizuje v průběhu roku 2021.

2.3

Dotace se poskytuje výhradně pro uvedený účel. K jinému účelu smí příjemce použít
poskytnuté finanční prostředky pouze s předchozím písemným souhlasem MČ Brno-Líšeň.
Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity na dary, úroky z úvěrů, náhrady škod,
pokuty, poplatky nebo úroky z prodlení a jiné sankce.

n.

Městská část Brno - Líšeň
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