Rada městské části Brno-Líšeň
Předkladatel: Odbor rozpočtu a financí

Č .j. V III./1 9 A/Č72500

VIII. /1 9 . zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 17. prosince 2020
Název:
Žádost SK TORI Judo Brno o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ BrnoLíšeň na rok 2020
Obsah:
•
•
•
•
•

Důvodová zpráva
Žádost SK TORI Judo Brno o změnu účelu dotace
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Žádost SK TORI Judo Brno 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 SK TORI
Judo Brno, IČ: 227 70 551, se sídlem Pod Sirotkem 84, Radostice
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 SK TORI
Judo Brno, IČ: 227 70 551, se sídlem Pod Sirotkem 84, Radostice

Stanoviska dotčených orgánů:
•
•

Sportovní komise žádost projednala na svém jednání dne 1.12.2020 a doporučila se žádostí o změnu účelu dotace
souhlasit.
Rada městské části Brno-Líšeň projedná žádost na své 48. schůzi konané dne 16.12.2020 a její stanovisko bude
sděleno ústně.
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Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí

Předkládá:
v
_ z
za RMC uvolněný funkcionář:

Bc. Jitka Markovičová

Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Důvodová zpráva:

Odbor rozpočtu a financí obdržel dne 18.11.2020 žádost SK TORI Judo Brno, IČ: 227 70 551, se sídlem Pod Sirotkem
84, 664 46 Radostice, zastoupeného předsedou p. Lukášem Hořtem o změnu struktury účelu neinvestiční dotace
poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2020. Dotace byla schválena na 13. zasedání ZMČ Bmo-Líšeň dne
13.2.2020 v rámci schvalování dotací typu A.
Jedná se o změnu struktury účelu, kdy z důvodu vládních nařízení došlo k pozastavení aktivit žadatele. Žadatel žádá o
změnu využití části dotace na nákup 20 ks tatami žíněnek na judo cvičení, a to ve výši 9.240,- Kč, zbývající část
dotace ve výši 5.760,- Kč je určena na nájemné. Původní dotace ve výši 15.000,- Kč byla určena na nájemné.
Součástí materiálu je původní žádost o dotaci typu A z 30.10.2019 a 1. strana schválené Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu MČ Bmo-Líšeň, kde je původní rozdělení dotace.
Sportovní komise žádost projednala na své schůzi dne 1.12.2020 a doporučila se změnou účelu dotace souhlasit.
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Rážená paní Markovičová,
2Ště jednou Vám velmi děkujem e za příspěvek na provoz v MČ Brno Líšeň pro rok 2020.
'ím, že jsou veškeré aktivity pozastavené a účel čerpání je nájem na ZŠ v městské části Brno Líšeň, nebudeme
nit více prostoru příspěvek vyčerpat v plném rozsahu.
tédi bychom touto form ou zažádali o změnu účelu čerpání příspěvku.
4a ZŠ Horníkova jsm e dětem nakoupili dalších 20ks tatam i - puzzle na JUDO tl.4cm na cvičení, je možné
:bývající část příspěvku použít na částečné pokrytí tohoto nákladu?
'.bývá nám proúčtovat částku 9.240,íástka 5.760,- byla v tuto chvíli již využita na pokrytí nájemného na ZŠ Horníkova, ZŠ Masarova a ZŠ
'Jovolíšeňská.
)ěkuji Vám za odpověď,
>řeji Vám hezký den,
; pozdravem Lukáš Hořt

e l.H B H B I
vww.judo-brno.cz
inanční příspěvek M.Č.
lne 1 5. 6. 2020 byla na účtu
;ástka +15000,00 CZK
ÚČtU

aúčtovaná transakce:

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 poskytovatel}
a
SK TORI Judo Brno, z.s.
se sídlem Pod Sirotkem 84, 664 46 Radostice
zast. Lukášem Hořtem, předsedou
IČO: 22770551
č.účtu:
(dále jen příjemce}
(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 18.
11.2020.

2.1

II.
Výše uvedená smlouva se mění v čl. I. odst. 1.2 s účinností od podpisu tohoto dodatku takto:

1.2

I.
Schválená částka na krytí neinvestičních nákladů činností příjemce činí
15.000, - Kč (patnácttisíckorunčeských)
Rozpis dotace:
nájem né................................................................ 5.760, - Kč
nákup 20 ks tatami - puzzle na JUDO............. 9.240, - 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
MC Brno-LÍSeň (v oblasti dle čl. I I odst. 5 pravidel)
bude doplněno po podání žádosti
Podaná dne:_____________

1.

Evidenční číslo:____________

Údaje o žadateli:

Právnická osoba - přesný název právnické osoby, včetně dodatků
SK TORI Judo Brno, z.s.
Fyzická osoba - jméno, příjmení, titul
Adresa sídla žadatele (adresa trvalého bydliště):
Pod Sirotkem 84, Radostice 664 46
Právní forma:______ spolek_____________________ IČ žadatele: 22 77 0551
Registrováno u koho (MV CR, obch. rejstřík) Krajský soud Brno
Číslo a datum registrace: L16012/RD17/KSBR, 11.10.2011____________________
Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
Lukáš Hořt, Předseda______________________________________________________
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: ERA - poštovní spořitelna
Bankovní spojení (číslo účtu, kód banky)

Požadovaná částka: 60.000,-

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):__________________________________________________
Podpora judo přípravky při ZŠ Masarova, ZS Horníkova a ZŠ Novolíšeňská
v MC Brno- Líšeň
Cíle projektu a zdůvodnění potřebnosti (přínosu) projektu pro MC - Líšeň a její obyvatele:_________
Rádi bychom z dotace pokryli část provozních nákladů - pronájem školních tělocvičen v
MČ Brno Líšeň a nákup TATAMI, které budou sloužit také k běžným školním hodinám TV.

DO-BRNO.C^277 055 I

Kdo co bude projektem podpořen/o přesný popis:
Judo přípravka našeho sportovního klubu, která probíhá lx týdně v MČ Brno - Líšeň při ZŠ
Masarova, lx týdně ZŠ Horníkova a lx týdně ZŠ Novolíšeňská v období říjen až květen a je
určena žákům 1. stupně. Jedná se o volnočasovou aktivitu vhodnou pro rozvoj
pohybových dovedností, která je pro děti dobře dostupná, protože probíhá přímo
v prostorách školy. Účastníci si osvojují základní techniky juda, pravidla bezpečného pádu
a dále mají možnost pokračovat v závodním judu v našem klubu, případně se účastnit
soustředění konaných v době školních prázdnin.
Termín / doba realizace: 1.1.2020 - 31.12.2020
Místo realizace: ZŠ Masarova, ZŠ Horníkova, ZŠ Novolíšeňská
Popis jednotlivých aktivit projektu a jejich harmonogram:
Přípravka juda realizovaná 1.1. - 31.5.2019 a 1.10. - 31.12.2019
Představení žadatele a realizačního týmu (osoby a jejich funkce v projektu):
Viz příloha - Popis činnosti
Výstupy projektu - popis jak lze výsledky projektu ověřit:
Rozšíření a zkvalitnění výuky a zapojení většího počtu žáků
Publicita projektu (kde a kdy bude žadatel projektu informovat veřejnost:
Prostřednictvím náboru letáčky, které jsou určeny žákům l.stupně ZŠ. Seznámení se
s přípravkou juda prostřednictvím zkušební úvodní hodiny.

3.__ Počet osob přímo podpořených / zapojených do projektu s bydlištěm
____ v MČ Brno-Líšeň___________________________________________
V projektu jsou osloveni žáci l.stupně ZŠ Horníkova, ZŠ Masarova a ZŠ Novolíšeňská. V letošním roce
se projektu, na který je dotace požadována účastní 68 dětí z MČ Brno - Líšeň.

4.

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

Dotace nám pomohla pokrýt část provozních nákladů - pronájem tělocvičen. Díky tomu jsme mohli
vynaložit větší finance na nákup materiálních pomůcek pro zkvalitnění výuky.

5. Odůvodnění, proč žadatel nemůže projekt realizovat z vlastních
____ finančních prostředků______________________________________
V rámci zkvalitnění a případného rozšíření výuky je potřeba zabezpečit bezpečnost výuky
prostřednictvím tatami - žíněnek, jejichž nákup nelze pokrýt z členských příspěvků, které jsou použity
na nájemné, propagaci a lektorskou činnost. Tatami bude sloužit také k běžným školním hodinám TV.

6. Předpokládané finanční pokrytí aktivity, na kterou je dotace žádána:
Předpokládané celkové náklady:
z toho: - požadovaná dotace

114.900 Kč
60.000 Kč

- vlastní zdroje

54.900 Kč
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- požadované finanční příspěvky od jiných subjektů

0 Kč

z toho:
název subjektu....................................................výše příspěvku.......................... 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

20.000,40.000,-

Náklady na provoz - nájemné
Tatami
Viz. Příloha - Finanční rozvaha projektu

Požadovaná dotace celkem (součet nákladových položek)

60.000,-

Datum vyhotovení žádosti: 28.10.2019

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

Povinné přílohy k žádosti:
Právnické osoby, která předloží:

•
•
•
•
•

Kopii dokladu o přidělení IČ a registrace u příslušného orgánu
Kopii stanov, zřizovací listiny
Výpis o daňovém nedoplatku od příslušného FÚ (před podpisem smlouvy)
Oprávnění na základě registru poskytovatelů sociálních služeb (jedná-li se o nestátní
neziskovou organizaci, která poskytuje sociální služby)
Prohlášení (příloha č. 2)
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Smlouva o poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu městské části Brno-Líšeň
Smluvní strany:
Statutární město Brno, městská ěást Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.l, 601 67 Bmo
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
SK TORI Judo Brno, z.s.
se sídlem Pod Sirotkem 84, 664 46 Radostice
zast. Lukášem Hořtem, předsedou
IČO: 22770551
č.úctu:
(dále jen příjemce}

1.1

1.2

I.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční 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
15.000, - Kě (patnácttisíckorunčeských)
Rozpis dotace:
nájem né............15.000, - Kč

1.3

2.1

2.2

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 „Podpora judo přípravky při ZŠ Masarova, ZŠ
Horníkova a ZŠ Novolíšeňská v MČ Brno-Líšeň“.
Příjemce tento projekt zrealizuje v průběhu roku 2020.

Městská část Brno - Líšeň
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