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VIII. / 19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 17. prosince 2020
Název:
Žádost Nadace pro radost o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
na rok 2020
Obsah:
•
•
•
•
•

Důvodová zpráva
Žádost Nadace pro radost o změnu účelu dotace
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Žádost Nadace pro radost 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 Nadaci pro
radost, IČ: 449 94 621, se sídlem Horníkova 2533/34a, 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 Nadaci
pro radost, IČ: 449 94 621, se sídlem Horníkova 2533/34a, Brno

Stanoviska dotčených orgánů:
•
•

Kulturní komise žádost projednala na svém jednání dne 3.12.2020 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.
garance správnosti, zákonnosti materiálu
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Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí

Předkládá: / /
__
za RMČ uvolněný funkcionář:

Bc. Jitka Markovičová ,

Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Důvodová zpráva:

Odbor rozpočtu a financí obdržel dne 26.10.2020 žádost Nadace pro radost, IČ: 449 94 621, se sídlem Horníkova
2533/34a, 628 00 Brno, zastoupené předsedou Mgr. Pavlem Pospíšilem 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 není možné uskutečnit adventní koncert. Žadatel
žádá o změnu využití části dotace, a to přesun prostředků na služby - tisk propagačních letáků a jejich odeslání.
Původní dotace ve výši 18.000,- Kč byla určena na materiál (5.000,- Kč), služby (3.000,- Kč) a autorský honorář
(10.000,-Kč).
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.
Kulturní komise žádost projednala na své schůzi dne 3.12.2020 a doporučila se změnou účelu dotace souhlasit.

NADACE PRO RADOST
M ĚSTSK Á ČÁST
BRNO -LÍŠEŇ

Číslo dopor.:

Zpracovatel:

25. 10. 2020
Úřad městské části Brno-Líšeň
Mgr. Břetislav Štefan, starosta
Rada a Zastupitelstvo MČ
Jírova 2
62800 Brno-Líšeň
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V Bně-Líšni dne 23. 10. 2020

Věc: Žádost o změnu využití dotace

Na letošní rok Nadace pro radost obdržela dotaci z rozpočtu na konání adventního koncertu
ve středisku mládeže - v Salesku ve výši 18 000 Kč.
Z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 však není možné koncert
uskutečnit. Přesto našim dárcům pošleme leták s informacemi, jak pokračuje projekt stavby
nového kostela a budeme je žádat o příspěvek s tím, že doufáme, že v příštím roce už bude
možné adventní koncert konat.
Žádáme tedy o povolení, abychom mohli využít dotaci na uhrazení faktury za tisk
propagačních letáků a částečně také na odeslání (tisk 5000 ks letáků a přiložených
kalendářů stojí přibližně 18-20 tis. Kč a odeslání prostřednictvím České pošty - obchodní
psaní - asi 33 tis. Kč). Budeme Vám vděčni, pokud část těchto nákladů budeme moci pokrýt
z Vámi udělené dotace 18 000 Kč na rok 2020.
Za kladné vyřízení předem děkujeme.
S přáním pokojných dní a hodně zdraví

Mgr. Pavel Pospíšil
předseda správní rady nadace

Nadace pro ^ ° SÍ
Homíkova 34a

/
‘

Mgr. Ing. Helena Kohoutková
výkonná ředitelka nadace

628 00 Brno
44 99 46 21

/ V

Horníkova 34a/2533, 628 00 Brno
e-mail: nadaproradost@volny.cz

tel.: +420 544 212 294

IČ: 44 99 46 21
č. ú.
www.nadaceproradost.cz
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Ukl. znak:

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 Stefanem
IČO: 44992785
č. účtu: 16024621/0100 vedený u KB, Brno-město.
(dále jen poskytovatel)
a
Nadace pro radost
se sídlem Horníkova 2533/34a, Líšeň, 628 00 Brno
zast. Mgr. Pavlem Pospíšilem, předseda
IČO: 44994621
č.účtu:
(dále jen příjemce)
(společně jako smluvní strany)

I.
Preambule
Dne 18. 05. 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 26.
10. 2020.

2.1

1.2

II.
Výše uvedená smlouva se mění v čl. I. odst. 1.2, čl. II., odst. 2.1a čl. III., odst. 3.1 s účinností
od podpisu tohoto dodatku takto:
I.
Schválená částka na krytí neinvestičních nákladů činností příjemce činí
18.000, - Kč (osmnácttisíckorunčeských)
Rozpis dotace:
tisk letáků a přiložených kalendářů................ 18.000, - Kč

2.1

II.
Finanční dotace na neinvestiční náklady dle čl. I. se příjemci poskytuje na krytí jeho
nákladů souvisejících s projektem „Tisk propagačních letáků a jejich odeslání“.
1

3.4

III.
Příjemce dotace je povinen zveřejnit bezodkladně na svých webových stránkách
informaci o tom, že MČ Brno - Líšeň poskytla dotaci ve výši 17.000, - Kč na krytí
nákladů spojených s projektem „Tisk propagačních letáků a jejich odeslání“. V
případě, že příjemce dotace nedisponuje webovými stránkami je povinen zajistit
náležitou propagaci MČ Brno - Líšeň jiným vhodným způsobem.

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.

2.4

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

V Brně dne......................

Poskytovatel

Příjemce

2
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1.

Údaje o žadateli:

liki. znak'

Příloha:

Právnická osoba - přesný název právnické osoby, včetně dodatků
Nadace pro radost
Fyzická osoba - jméno, příjmení, titul
Adresa sídla žadatele (adresa trvalého bydliště):
Horníkova 34a, 628 00 Brno-Líšeň
Právní forma: nadace

IC žadatele: 44994621

Registrováno u koho: Krajský soud Brno, rejstřík nadací, odd. N, vl. 109
Číslo a datum registrace: č.j. 77/92/Na u MMB, 18. 12.1992
Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
Mgr. Pavel Pospíšil, předseda správní rady nadace a správní rada
O sobyspodílem v této právnické osobě: Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl, výše tohoto podílu: Telefon:

Fax:

E-mail:

Název a adresa peněžního ústavu žadatele: Česká spořitelna, a.s., Jánská 6, Brno
Bankovní spojení (číslo účtu, kód banky)

Požadovaná částka:

70 000 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): Adventní koncert Nadace pro radost
Cíle projektu a zdůvodnění potřebnosti (přínosu) projektu pro MČ - Líšeň a její obyvatele:__________
Kulturní a společenský hudební večer jako odměna pro dárce nadace. Volný vstup, tedy přístupné pro
všechny obyvatele Líšně všech věkových kategorií a všech sociálních skupin. Adventní atmosféra.
Kdo co bude projektem podpořen/o přesný popis:____________________________________________
Dárci a příznivci, dobrovolní spolupracovníci, představitelé politického a církevního života v Brně,
všichni obyvatelé Líšně, děti a mládež navštěvující Salesko.
Termín / doba realizace: listopad / prosinec 2020, sobota 17 hod., ukončení v 19:30

Místo realizace: SALESKO, tělocvična a klub VeSPQD, Kotlanova 13, Brno-Líšeň
Popis jednotlivých aktivit projektu a jejich harmonogram: 12/2019 výběr interpreta, odsouhlasení
správní radou nadace, 10/2020 uzavření smlouvy. Tisk pozvánek plakátků, informace do LN, Kukátka
(9/2020). 11/2020 rozeslání cca 5 000 ks pozvánek na koncert. Smlouva s OSA, oznámení na ÚMČ
Brno-Líšeň. V den konání koncertu nachystání prostoru, výzdoba. Občerstvení pro účinkující a všechny
návštěvníky. Prezentace činnosti nadace, nové informace ohledně příprav stavby kostela.
Představení žadatele a realizačního týmu (osoby a jejich funkce v projektu):__________________
Správní a dozorčí rada nadace, Helena Kohoutková - výkonná ředitelka nadace a dobrovolní
spolupracovníci._____________________________________________________________________
Výstupy projektu - popis jak lze výsledky projektu ověřit:__________________________________
Webové stránky nadace www.nadaceproradost.cz, nástěnka, články, ohlasy účastníků, fotografie.
Publicita projektu (kde a kdy bude žadatel projektu informovat veřejnost:____________________
Pozvánky, Líšeňské noviny, Kukátko, nástěnky, plakáty v nadační nástěnce, ÚMČ v Brně-Líšni.

3.__ Počet osob přímo podpořených / zapojených do projektu s bydlištěm
____ v MČ Brno-Líšeň_________________________________________
Odhadem 300 - 500 osob z Líšně dle zájmu o hudbu vybraného umělce.

4.

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

Dotace bude využita dne 7. 12. 2019, kdy vystoupí OBOROH, folkrocková kapela z Rychnovská______
s vedoucím Slávkem Klecandrem. Za 30 let své existence se stala legendou. Na naší hudební scéně je
OBOROH originální, svůj a zcela nezaměnitelný s excelentním koncertním provedením skladeb.

5. Odůvodnění, proč žadatel nemůže projekt realizovat z vlastních
____ finančních prostředků__________________________________
Nadace shromažďuje nyní prostředky na stavbu nového kostela v sídlišti Líšeň, který bude velkým
přínosem pro všechny obyvatele, věřící i nevěřící. Bude to duchovní centrum sídliště.

6.

Předpokládané finanční pokrytí aktivity, na kterou je dotace žádána:
110 000 Kč

Předpokládané celkové náklady

70 000 Kč

z toho: - požadovaná dotace
- vlastní zdroje

10 000 Kč

- požadované finanční příspěvky od jiných subjektů

30 000 Kč

z toho:
výše příspěvku

název subjektu Conseq
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15 000 Kč

výše příspěvku

název subjektu individuální dárci

15 000 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.)

Částka v Kč

Název nákladové položky
Materiál, výzdoba

5 000

Služby (tisk pozvánek, plakátů) - část

10 000

Autorský honorář

55 000

Požadovaná dotace celkem (součet nákladových položek)

70 000

Datum vyhotovení žádosti: 30. 10. 2019
Nadace pro radost
Horníkova 34a
628 00 Brno
IČ: 44 99 46 21

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
Oprávnění na základě registru poskytovatelů sociálních služeb (jedná-li se o nestátní
neziskovou organizaci, která poskytuje sociální služby)
Prohlášení (příloha č. 2)

s -i

Fyzické osoby, která předloží:

•
•

Výpis ze živnostenského rejstříku, popřípadě jiný doklad prokazující oprávnění vykonávat
činnost, která není provozována podle živnostenského zákona, doloží přidělení DIČ .
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 část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č .l, 601 67 Bmo
kontaktní adresa: Jírova 2, 628 00 Bmo
zast. starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
IČO: 44992785
č. účtu: 16024621/0 100 vedený u KB, Bmo-město.
(dále jen poskytovatel)
a
Nadace pro radost
se sídlem Horníkova 2533/34a, Líšeň, 628 00 Bmo
zast. Mgr. Pavlem Pospíšilem, předseda
IČO: 44994621
č.účtu:
(dále jen příjem ce)

1.1

1.2

I.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční 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
18.000, - Kě (osmnácttisíckorunčeských)
Rozpis dotace:
m ateriál.......................... 5.000, - Kč
služby.............................3.000, - Kč
autorský honorář........ 10.000, - 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 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

II.
Finanční dotace na neinvestiční náklady dle čl. I. se příjemci poskytuje na krytí jeho
nákladů souvisejících s projektem „Adventní koncert Nadace pro radost“.

2.2

Příjemce tento projekt zrealizuje v průběhu roku 2020.
Městská část Brno - Líšeň
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