Rada městské části Brno-Líšeň
Předkladatel: Odbor rozpočtu a financí
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VIII. /1 9 . zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 17. prosince 2020
Název:
Žádost Lesní mateřské školy Mariánka o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ
Brno-Líšeň na rok 2020
Obsah:
•
•
•
•
•

Důvodová zpráva
Žádost Lesní mateřské školy Mariánka o změnu účelu dotace
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Žádost Lesní mateřské školy Mariánka 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 2020 Lesní
mateřské škole M ariánka, IČ: 061 07 591, se sídlem Viničně Šumíce 137, Viničně Šumíce
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
pověřuje p. starostu podpisem Dodatku č. 1
b) nesouhlasí se změnou struktury úěelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2020 Lesní
mateřské škole M ariánka, IČ: 061 07 591, se sídlem Viničně Šumíce 137, Viničně Šumíce

Stanoviska dotčených orgánů:
•
•

Školská komise žádost projednala na svém jednání dne 24.11.2020 a doporučila se žádostí souhlasit.
Rada městské části Brno-Líšeň projednala žádost na své 47. schůzi konané dne 2.12.2020 a doporučila se žádostí
o změnu účelu souhlasit.
garance správnosti, zákonnosti materiálu
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Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí

Předkládá: V 7 /
za RMČ uvolněný funkcionář:

Bc. Jitka Markovičová

Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Důvodová zpráva:

Odbor rozpočtu a financí obdržel dne 20.11.2020 žádost Lesní mateřské školy Mariánka, IČ: 061 07 591, se sídlem
Viničně Šumíce 137, 664 06 Viničně Šumíce, zastoupené ředitelkou Mgr. Klárou Krchňavou o změnu struktury účelu
neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2020. Dotace byla schválena na 13. zasedání ZMČ
Bmo-Líšeft dne 13.2.2020 v rámci schvalování dotací typu A.
Jedná se o změnu struktury účelu, kdy z důvodu vládních nařízení došlo k omezení aktivit žadatele. Žadatel žádá o
změnu využití části dotace ve výši 3.500,- Kč na nákup dezinfekčních prostředků. Původně byla tato částka určena na
dopravu.
Součástí materiálu je původní žádost o dotaci typu A z 31.10.2019 a 1. strana schválené Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu MČ Bmo-Líšeň, kde je původní rozdělení dotace.
Školská komise žádost projednala na své schůzi dne 24.11.2020 a doporučila se změnou účelu dotace souhlasit.

Lesní mateřská škola Mariánka
Viničně Šumíce 137
664 06
IČO: 06107591

Úřad městské části Brno-Líšeň

Jírova 2
628 00 Brno

V Brně dne 20. 11.2020

Věc:

Žádost o změnu v dotaci

Vážená paní Markovičová,

Ve smlouvě o dotaci pro Lesní mateřské školu Mariánka na rok 2020 jsme žádali mj. také o financování
přepravy na akce mimo školku. Vzhledem k protiepidemickým opatřením na jaře a nyní jsme dosud
nemohli výlet s výukovým programem uskutečnit. V případě, že by nedošlo do konce kalendářního
roku k uvolnění omezení, chtěli bychom požádat o změnu účelu využití příspěvku na dopravu - a to na
nákup prostředků pro zabezpečení hygieny provozu (jednorázové rukavice, stojany na dezinfekce,
dezinfekční prostředky apod.), do nichž jsme museli v letošním roce ve zvýšené míře investovat vlastní
finance.
Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Mgr. Klára Krchňavá
Ředitelka LMŠ Mariánka

tel.: 777 145 343

info@lesnimarianka.cz

www.lesnimarianka.cz

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň
mezi těmito smluvními stranami:
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 jen poskytovatel)
a
Lesní mateřská škola Mariánka
se sídlem 137, 664 06 Viničně Šumíce
zast. Mgr. Klárou Krchňavou, ředitelka
IČO: 06107591
č.účtu:
(dále jen příjemce)
(společně jako smluvní strany)

I.
Preambule
Dne 15. 06. 2020 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 20.
11.2020.

2.1

II.
Výše uvedená smlouva se mění v čl. I odst. 1.2, s účinností od podpisu tohoto dodatku takto:
Schválená částka na krytí neinvestičních nákladů činností příjemce činí
24.500, - Kč (dvacetčtyřitisícpětsetkorunčeských)
Rozpis dotace:
materiál na opravy...........................................5.000, - Kč
materiál pro děti............................................. 8.000, - Kč
pomůcky pro děti............................................ 8.000, - Kč
nákup hygienických prostředků......................3.500, - Kč

2.2

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. Celková výše dotace se nemění.
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2.3

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom a
nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.4

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň na zasedáním
konaném dne . . 2020.

V Brně dne......................

Příjemce

Poskytovatel
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31. 10.
Došlo dpe
Č.j.:
Příloh?

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
MČ BrnO-LÍŠcň (v °^ast*
11 oc^
st' 5 pravidel)
Evidenční číslo:_____________

Podaná dne:_____________

1.

Údaie o žadateli:

Právnická osoba: Lesní mateřská škola Mariánka
Fyzická osoba

___________________________ __ _____________________ ____

Adresa sídla žadatele: Viničně Šumíce 137, 664 06__________________________
Právní forma: školská právnická osoba__________________________ IČ žadatele: 06107591
Registrováno u koho: MŠMT_____________________________ _____ __________________
Číslo a datum registrace: MSMT-5476/2017-5, 1. 9. 2017_______________________
Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:_______
Mgr. Klára Krchňavá - ředitelka_____ _______________________________________

Osoby s podílem v této právnické osobě:_______________________________

,

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl, výše tohoto podílu:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Název a adresa peněžního ústavu žadatele: Raiffeisenbank a.s., Hvězdová 1716/2b, Praha 4,
140 78

Bankovní spojení.*

Požadovaná částka:

43 QOO KČ

2.
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): LMŠ Mariánka - Radostné dětství jako základ pro dobrý život
Cíle projektu a zdůvodnění potřebnosti (přínosu) projektu pro MČ - Líšeň a její obyvatele:___________
Lesní mateřská škola Mariánka je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení M ŠM T a poskytuje
plnohodnotné předškolní vzdělávání včetně splněnípovinnosti předškolního vzdělávání od 5 let věku
d ě tí LM Š Mariánka zajišťuje předškolní vzdělávání 18 dětem. Zvyšuje tak možnosti umístění dětí do
M Š a také rozšiřuje nabídku mateřských škol v Líšni. Rozvoj jedné z pilotních lesních mateřských škol v
České republice j e organizačně i finančně náročným projektem. Zajištění vysoké kvality vzdělávání a
podnětného a bezpečného zázemí se dle České školní inspekce i Krajské hygienické stanice daří,
vyžaduje však neustálé finanční investice. Školní vzdělávacíplán má název „Radostné dětstvíjako
základ pro dobrý život". Věříme, že se i díky finanční podpoře podaří toto vzdělávání dobře naplnit.
Kdo co bude projektem podpořen/o přesný popis:___________________________________________
LMŠ Mariánka navštěvuje ve školním roce 2019/2020 18 dětí, z nich je většina z Líšně. Na aktivitách
školky se podílejí rodiče dětí, a jejich prarodiče.______ ______________________________________
Termín / doba realizace: leden - prosinec 2020_____________________________________________
Místo realizace: LM Š Mariánka, ulice Samoty

Popis jednotlivých aktivit projektu a jejich harmonogram:
Leden 2020 - Tiše, tiše, ježek spí. Cíle a témata: Pochopení a vnímání zimní přírody. Život zvěře
v zimě. Tříkrálové koledování.
Únor 2020 - Masopust, masopust bude. Cíle a témata: Poznávání tradic a řemesel. Maska - proměna
v jinou bytost. Hra a zpěv při Masopustu.
Březen 2020 - Velikonoce. Cíle a témata: Vnímání příchodu jara. Velikonoce jako tradice. „Čím budu"
- povolání.
Duben 2020 - Roste, roste semínko. Cíle a témata: Jaro - ptáci v lese. Den Země - ekologie, úklid
lesa.
Květen 2020 - Hmyz kolem nás. Cíle a témata: Pozorování hmyzu v lese. Mláďata - kde bydlí a kdo o
ně pečuje.
Červen 2020 - Na svátého Jána. Cíle a témata: Koloběh vody, studánky, potoky v lese. Pěstování na
zahradě. Rozloučení s předškoláky.
Září 2020 - Chytneme se za ruce. Cíle a témata: Seznámení dětí. Naše školka. Práce s nástroji. Ovoce
a zelenina.
Říjen 2020 - Koulelo se, koulelo. Cíle a témata: Úroda. Kde se bere ovoce. Barvy v lese. Přírodní
materiály k tvoření.
Listopad 2020 - Na svátého Martina. Cíle a témata: Příroda se chystá ke spánku. Vyprávíme si o
babičce a dědečkovi.
Prosinec 2020 - Moje malé světélko. Cíle a témata: Vánoce. Vánoční ozdoby. Krmení zvířátek.

Představení žadatele a realizačního týmu (osoby a jejich funkce v projektu):
LMŠ Mariánka navštěvuje 18 dětí, akcí se účastní i jejich rodiče a kamarádi. LMŠ vznikla v roce 2017
přeměnou stejnojmenného lesního klubu, který v Líšni působil od roku 2012. Školkou / klubem prošlo
několik desítek dětí, které j iž navštěvují základní školy. Realizační tým tvoří ředitelka, zástupkyně
ředitelky a 5 průvodců. Projekt j e realizován díky pomoci rodičů d ětí a příznivců školky.
Výstupy projektu - popis jak lze výsledky projektu ověřit:
Budou pořízeny pomůcky a didaktický materiál pro předškolní vzdělávání a aktivity d ětí podle školního
vzdělávacího plánu, bude zajištěno provozní vybavení zázemí - hygiena, údržba, bude průběžně
probíhat oprava zázemí, bude pořízeno týpí - alternativníprostor pro program.
Publicita projektu (kde a kdy bude žadatel projektu informovat veřejnost:
1/ aktuální informace na www.lesnikavvl.cz.www.lesnimarianka.cz a FB
2 / články v Líšeňských novinách a na portálu www.vlisni.cz
3 / informační letáky.

3. v Počet osob přímo podpořených / zapojených do projektu s bydlištěm
v MČ Brno-Líšeň ____________________________________________
Předškolního vzdělávání se účastní 18 dětí. Další děti přicházejí do LMŠ zejména na slavnosti a akce
pořádané LMŠ. Rodiče a prarodiče se také účastní slavností a programů pořádaných školkou. Celkem
se jedná cca o 50 dospělých.

4.
Vyhodnocení přínosu předchozí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň,
pokud byla poskytnuta_________________________________________
Dotace pro LM Š Mariánka byla použita na opravu podlahy v zázemí školy, pořízení pomůcek (sportovní
a didaktické} a materiálu pro děti ( výtvarný a rukodělný).
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5.
Odůvodnění, proč žadatel nemůže projekt realizovat z vlastních
finančních prostředků______________________________
Nabídka školky j e nadstandardní a nemůže být hrazena ze základního rozpočtu školky. Rodiče platí
školce školkovné, které se školka snaží udržet na přijatelné úrovni. Díky tomu je školka dostupná
běžným rodinám. Ško/kovné s dotací MŠMTpokryje mzdové náklady, nájem zahrady a základní nutné
provozní výdaje.

6.

Předpokládané finanční pokrytí aktivity, na kterou je dotace žádána:

Předpokládané celkové náklady:

70 000

Kč

z toho: - požadovaná dotace

43 000

Kč

- vlastní zdroje

12 000

Kč

- požadované finanční příspěvky od jiných subjektů

15 000

Kč

z toho:
název subjektu MMB, Odbor kultury..................... výše příspěvku 10 000.................. Kč
název subjektu d a ry ............................................ výše příspěvku 5 000.............. Kč
název subjektu.................................................. výše příspěvku......................... 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.)

Částka v Kč

Název nákladové položky
Pomůcky pro děti (knihy, hudební nástroje)

8 000 Kč

Materiál pro děti (výtvarný, na tvoření)

8 000 Kč

Materiál na opravy zázemí - střechy, izolace

15 000 Kč

Propagace aktivit pro veřejnost

2 000 Kč

Doprava na exkurze

3 500 Kč

Služby: Program Kovářské dílny

6 500 Kč

Požadovaná dotace celkem (součet nákladových položek)

L fc S N I

Datum vyhotovení žádosti: 30.10.2019

MATERSKÁ ŠKOLA

MARIÁNKA
www.lesnimarianka.cz

Viničně Šumíce 137
664 06
IČO: 06107591

Razítko a podpis osoby zastupující žadatele
(v případě zastoupení na základě plné moci, přiložte plnou moc)
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43 000 Kč

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 jen poskytovatel}
a
Lesní mateřská škola Mariánka
se sídlem 137, 664 06 Viničně Šumíce
zast. Mgr. Klárou Krchňavou, ředitelka
ICO: 06107591
č.účtu:
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(dále jen příjemce}

1.1

1.2

)
I.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí n ein vestičn í dotace tč schváleného rozpočtu
městské části Brno-Líšeň pro rok 2020 příjemci za podmínek uvedených v této
smlouvě.
Schválená částka na krytí neinvestičních nákladů činností příjemce činí
24.500, - Kě (dvacetčtyřitisícpětsetkorunčeských)
Rozpis dotace:
materiál na opravy.....................................5.000, -Kč
materiál pro děti......................................... 8.000, -Kč
pomůcky pro děti.......................................8.000, -Kč
doprava....................................................... 3.500, -Kč

1.3

2.1

Tyto finanční prostředky převede poskytovatel na účet příjemce ve druhém čtvrtletí
roku 2020 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.
II.
Finanční dotace na neinvestiční náklady dle čl. I. se příjemci poskytuje na krytí jeho
nákladů souvisejících s projektem „LMŠ Mariánka - Radostné dětství jako základ pro
dobrý život“.

Městská část Brno - Líšeň

1z 3

