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 spolku Pionýr, z. s. - 91. pionýrská skupina HÁDY o změnu struktury účelu neinvestiční dotace
poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2020
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Důvodová zpráva
Žádost spolku Pionýr, z. s. - 91. pionýrská skupina HÁDY
Seznam navrhovaných nákupů
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Žádost spolku Pionýr, z. s. - 91. pionýrská skupina HÁDY 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 spolku
Pionýr, z. s. - 91. pionýrská skupina HÁDY, IČ: 643 29 399, se sídlem Masarova 2360/11, Brno
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 účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2020 spolku
Pionýr, z. s. - 91. pionýrská skupina HÁDY, IČ: 643 29 399, se sídlem Masarova 2360/11, Brno

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

Podpisy dotčených odborů
útvar
tajemníka

sociální

organizační

rozpočtu a
financí

majetkoprávní

stavební

C

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí ,

Předkládá:
v
..
za RMC uvolněny funkcionář:

Bc. Jitka Markovičová

Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Důvodová zpráva:

Odbor rozpočtu a financí obdržel dne 18.11.2020 žádost spolku Pionýr, z. s. - 91. pionýrská skupina HÁDY, IČ: 643
29 399, se sídlem Masarova 2360/11, 628 00 Brno, zastoupeného vedoucím Mgr. Zdeňkem Humpolíkem o změnu
struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MC Brno-Líšeň na rok 2020. Dotace byla schválena na 13.
zasedání ZMC Brno-Líšeň 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. Na základě
uzavřené smlouvy na celoroční činnost 91. pionýrské skupiny HÁDY bylo určeno čerpání dotace na položky nákup
materiálu (5.000,- Kč), služby (6.000,- Kč) a ubytování (15.000,- Kč). Žadatel žádá o přesun prostředků z položek
ubytování a služby na položky nákup materiálu a vybavení, nové určení dotace je rozděleno na nákup materiálu
11.000,- a vybavení 15.000,- Kč.
Součástí materiálu je původní žádost o dotaci typu A z 1.11.2019 a 1. strana schválené Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu MČ Brno-Líšeň, kde je původní rozdělení dotace.
Školská komise žádost projednala na své schůzi dne 24.11.2020 a doporučila se změnou účelu dotace souhlasit.
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Došlo do,

Na rok 2020 jsm e získali neinvestiční dotaci z rozpočtu M Č Brno - Líšeň v hodnotě 26 tis.
Kč. V rozpisu dotace byla částka rozdělena na tři částky: materiál (5 tis.), služby (6. tis.) a
ubytování (15 tis.). Bohužel jsme museli v letošním roce řadu našich aktivit odsunout, nebo
zrušit z důvodů om ezení vládních nařízení. Proto jsme nem ohli vyčerpat položky na ubytování
na našich výletech a dopravu na ně (naše hlavní výlety o Velikonocích a nyní i podzimních
prázdninách se nem ohly uskutečnit).
Položky „služby" a „ubytování" bychom rádi zm ěnili na položky „m ateriál" a „vybavení".
Jedná se o výdaje, které se spojí s našimi plánovaným i aktivitam i na konci prosince (Vánoční
výprava, M ikuláš, Vánoční schůzky družin), které předpokládám e, že budou. M ateriál a
vybavení využijem e také v dalším roce. Vždy nakupujeme věci, které lze využívat stále.
Naše činnost se silně omezila, ale naši vedoucí se snaží komunikovat s našimi členy přes
on-line schůzky, ale i zadáváním úkolů, šifer, výzev apod. Cílem je udržení kontaktu s dětmi.
Naši činnost můžete sledovat na našich stránkách nebo FB
https://w w w .facebook.com /pshadycz

Děkuji, těším se na další spolupráci a děkujem e za vaši p

Pionýr, z. s. - 91.plonÝrskájskuginaJHÁDY
Masarova 2360/11
52800 Brno-Ušeň

IČO: 64 32 93 99

\

Seznam od PS Hády od Zdeněk Humpolí, ke změně účelu dotace, projednáno 24.11.2020.
Humpolík,

Školská komise, Mgr. Tomáš Jager

DOTACE - návrhy na nákupy, MČ Brno
Líšeň
plátno
hamaky pro přespávání na výletech +
karabiny a lana
tiskárna - laserová
přenosné repráčky 2x3000,lékárnička - pro výlety, s malými lékárničkami
pro družinky
molitanové matračky + obaly (cca 1200,- x
20)

Odhad
ceny
3000 přenosné plátno, například Optoma plátno DP-9046MWL
6000 10x600,- například Hamaka Bo-Camp Hover Hammock
potřeba tisknout materiály na schůzky a akce, například
5000 Canon i-Sensys LBP623Cdw
pro převoz na akce, ideálně dva pro propojení stereo,
6000 například JBL Charge 3
3000 dodání od Červeného kříže nebo z Kasiopei
spaní na přespávání na klubovnách, místo karimatek,
potřebujeme cca 20 ks, například Skládací matrace
24000 70x190 PLUS F10 modrá + obal

těsnění oken na klubovnách

2000 nákup materiálu, uděláme sami

kancelářský a výtvarný materiál

5000 nákup na akce v prosinci, ale využitelné i v dalším roce

deky na spaní (ne ven) 20x160,-

2200 například Jahu fleece deka uni šedá 150x200

nářadí na údržbu úklidu a okolí kluboven

3000 (smetáky, lopatky, hrábě, lopaty, pytle..... )

Ještě nevíme, které položky se nám podaří
sehnat a koupit a v jakém množství.
Zdeněk Humpolík,
Email.:

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, Brno-město.
(dále jen p o sk yto v a te l}
a
Pionýr, z. s. - 91.pionýrská skupina HÁDY
se sídlem M asarova 2360/11, Líšeň, 628 00 Brno
zast. Mgr. Zdeňkem Humpolíkem, vedoucí
IČO: 64329399
(dále jen p říje m c e }
(společně jako smluvní strany}

I.
Preambule
Dne 08. 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 10.
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
26.000, - Kč (dvacetšesttisíckorunčeských)

Rozpis dotace:
nákup materiálu...................11.000, - Kč
vybavení..............................15.000, - 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 a
nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
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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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Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu

MČ

B r n O - L ÍŠ e ň f v o b la s t i dle čl. I I odst. 5 pravidel)
bude
íS d w tí

Podaná dne:

!1. 2019

Ě W a « n i číslo:

D o šlo d n e : ...................../
č . j , ....

1.

Údaje o žadateli:

Ukl. znak:

Přílnhřv

Právnická osoba - Pionýr, z. s. - 9T?pidňyršká skupina HÁDYFyzická osoba - jméno, příjmení, titul
Adresa sídla žadatele (adresa trvalého bydliště): Masarova 11, 628 00 Brno

IC žadatele: 64329399

Právní forma: Pobočný spolek
Registrováno u koho (MV CR, obch. rejstřík)

MV CR

Číslo a datum registrace: č.j. VSP/1-1793/90R
Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
Mgr., Zdeněk Humpol ík
Osoby s podílem v této právnickéosobě:
Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl, výše tohoto podílu:
Telefon:

Fax:

E-mail: info@pshady.cz

Název a adresa peněžního ústavu žadatele:
Bankovní spojení (číslo účtu, kód banky)

Požadovaná částka:

2.

_60 000 Kč___________

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): Celoroční činnost 91. pionýrské skupiny Hády
Cíle projektu a zdůvodnění potřebnosti (přínosu) projektu pro MČ - Líšeň a její obyvatele:_________
Provozování celoroční činnosti pionýrské skupiny Hády při zachování fungování čtyř družinek pro děti
městské části Líšeň. Pořádání akcí pro širokou veřejnost, jako je např. Líšeňská drakiáda a akcí pro
rodiče s dětmi. Podpora rodinného života. Prevence kriminality. Zkvalitnění a obnova materiálového
vybavení tak, aby zůstal oddíl dostupný všem, tedy i dětem ze sociálně slabších rodin.

Kdo co bude projektem podpořen/o přesný popis:
Činnost pro děti ve věku 6 - 1 5 let z městské části Líšeň, jejich rodiče, studenty (instruktory a
vedoucí). Činnost se skládá z pravidelných schůzek, kde se zdokonalují znalosti v oblasti fauny, flory a
další tábornických dovedností, jednodenních i vícedenních výletů, akcí pro veřejnost, pobytových
výletů v době podzimních a velikonočních prázdnin, pořádání letních táborů.
Termín / doba realizace: leden 2020 - prosinec 2020
Místo realizace: pravidelná činnost probíhá v klubovnách 91. pionýrské skupiny Hády, Masarova 11,
ostatní činnost dle místa konání
Popis jednotlivých aktivit projektu a jejich harmonogram:
Představení žadatele a realizačního týmu (osoby a jejich funkce v projektu):
Kvalifikovaní vedoucí a instruktoři, kteří ji vykonávají jako dobrovolníci. Tedy vnímají danou činnost
jako smysluplnou a potřebnou bez nároku na odměnu.
Výstupy projektu - popis jak lze výsledky projektu ověřit:
Uspořádané akce pro veřejnost Líšeňská drakiáda, uskutečněné výlety během roku, počet účastníků
akcí a počet členů 91. pionýrské skupiny Hády, uspořádání dvou letních táborů.
Publicita projektu (kde a kdy bude žadatel projektu informovat veřejnost:
Informace na sociálních sítích jako je FB a webové stránky. Tištěné letáky s informacemi pro rodiče či
veřejnost na veřejných nástěnkách městské části Líšeň a na nástěnkách klubovny 91. pionýrské
skupiny Hády. Článek v líšeňských novinách.

3.__Počet osob přímo podpořených / zapojených do projektu s bydlištěm
____ v MČ Brno-Líšeň_________________________________________
60 dětí, které pravidelně navštěvují schůzky a jsou členy pionýrské skupiny Hády__________________
100 dalších obyvatel zapojených do dalších projektů__________________________________________
Veřejnost - například Akce Drakiáda měla v říjnu 2019 odhadem 150 účastníků.___________________
Naše akce je možno sledovat na našich webových stránkách a nebo na našem FB profilu.___________
www.pshady.cz_________________________________________________________________________
https://www.facebook.com/pshadycz/

4.

Vyhodnocení přínosu předchozí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň,
pokud byla poskytnuta________________ __________________

V roce 2019 se nám díky získané dotaci podařilo zajistit materiál pro běžnou činnost a práci s dětmi.
V říjnu 2019 jsme zorganizovali akci „Líšeňská Drakiáda“, na kterou se registrovalo přes 60 dětí a
draků. Také jsme zorganizovali řadu vícedenních i jednodenních výletů. Plánujeme ještě Mikulášské
setkání i zdobení stromečku na Hádech a dárky pro lesní zvířátka. Také jsme pořídili vybavení pro
pořádání našich akcí z dotace na rok 2019.

5.__Odůvodnění, proč žadatel nemůže projekt realizovat z vlastních
____ finančních prostředků____________________________________
Členské příspěvky nestačí na pokrytí celoroční činnosti. Cena ročního členství v oddíle je 600,- Kč. To
nestačí na pokrytí nákladů na klubovnu, vybavení k činnosti a materiál na schůzky a podporu našich
akcí pro veřejnost či našich akcí pro členy - výletů.
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6.

Předpokládané finanční pokrytí aktivity, na kterou je dotace žádána:

Předpokládané celkové náklady:

90 000,-.......... Kč

z toho: - požadovaná dotace

60 000,-..... ...... Kč
5 000,-.............. Kč

- vlastní zdroje

...... Kč

- požadované finanční příspěvky od jiných subjektů
z toho:

název subjektu MMB - odbor školství.................... . výše příspěvku ...25 000....... ......Kč
název subjektu......................................................výše příspěvku.......................... 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
materiál

10 000

vybavení

15 000

doprava

10 000

ubytování

15 000

propagace, tisk

4 000

služby

6 000

Požadovaná dotace celkem (součet nákladových položek)

58 000

Masarova 2360/11
62800 Brno-Líšeň

Datum vyhotovení žádosti: 30. 10. 2019

IČO: 64 32 93 99

Razítko a podpis osoby zastupující žadatele
(v případě zastoupení na základě plné moci, přiložte plnou moc)
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Smlouva o poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu městské části Brno-Líšeň
S m lu vn í stra n y:

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 p o sk y to v a te l)

Pionýr, z. s. - 91.pionýrská skupina HÁDY
se sídlem M asarova 2360/11, Líšeň, 628 00 Brno
zast. Mgr. Zdeňkem Humpolíkem, vedoucí
IČO: 64329399
č.účtu:
(dále jen p říje m c e )

1.1

1.2

I.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí n ein vestičn í dotace ze 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
26.000, - Kě (dvacetšesttisíckorunčeských)
Rozpis dotace:
nákup materiálu.................. 5.000, - Kč
služby................................6.000, - Kč
ubytování..........................15.000, - Kč

1.3

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 Bmo-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

II.
Finanční dotace na neinvestiční náklady dle čl. I. se příjemci poskytuje na krytí jeho
nákladů souvisejících s projektem „Celoroční činnost 91. pionýrské skupiny Hády“.

2.2

Příjemce tento projekt zrealizuje v průběhu roku 2020.

M ěstská část B rno - Líšeň
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