PROGRAM: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města
Brna pro rok 2019
Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna
na investice a opravy v oblasti TV a sportu
________________________________________________________________
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Datum schválení:
Předpokládaný objem finančních prostředků:
Maximální výše dotace na jeden projekt:
Maximální výše dotace na jeden projekt:
Minimální výše dotace na jeden projekt:
Minimální výše spoluúčasti žadatele z CN:
Lhůta pro podání žádosti:
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

Zastupitelstvem města Brna
11. 12. 2018
50 000 000 Kč
6 000 000 Kč
90% z celkových nákladů projektu
30 000 Kč
10%
od 14. 1. 2019 do 14. 2. 2019
do 05/2019

________________________________________________________________
Účel programu:
Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna
Důvod podpory stanoveného účelu:
Podpora zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna, která jsou využívána
sportovními organizacemi k pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže i dospělých
na všech výkonnostních úrovních, pořádání významných sportovních akcí, ale i pro sportovní
aktivity široké veřejnosti. V souladu se zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu ve znění
pozdějších předpisů, zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

________________________________________________________________
Okruh způsobilých žadatelů:
O poskytnutí dotace mohou žádat právnické osoby se sídlem nebo působností na území města
Brna.
Žadatelem o investiční dotaci může být:
• majitel (vlastník) sportovního areálu či zařízení
• provozovatel sportovního areálu či zařízení, pokud svoji činnost provozuje na pozemcích
nebo v objektech zejména statutárního města Brna nebo městské části
V případě umístění sportovního zařízení na pozemku jiného vlastníka, lze pro účely poskytnutí
dotace akceptovat nájemní smlouvu na nájem pozemku či výpůjčku daného pozemku
uzavřenou na dobu min. 10 let od podání žádosti.
Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi.
Dotaci nelze poskytnout na opravy či investice sportovišť ve správě OŠMT MMB.
Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt musí být realizován v době od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, pokud není ve smlouvě
uvedeno jinak.
Lokalizace projektu:
Projekt musí být realizován na území statutárního města Brna nebo jeho realizace musí mít
přínos pro statutární město Brno.

________________________________________________________________
Kritéria pro hodnocení žádosti:
• Vlastnictví sportovního areálu či zařízení (kritérium hodnotí, zda je majitelem NNO
/spolek, nadace, církevní nebo náboženské společnosti atd./ či město. Preferováni budou
žadatelé – NNO, kteří jsou vlastníky sportovního areálu či zařízení).
• Stav sportovního zařízení (kritérium hodnotí stav sportovního zařízení, zda se jedná
o mimořádné záležitosti, havárie, opravy, rekonstrukce, nové stavby atd.).
• Připravenost akce a výběrového řízení (kritérium hodnotí reálný harmonogram realizace
akce, u stavebních akcí dle stupně zpracované projektové dokumentace, předložení dokladů
podle stavebního zákona, jejich platnost - ohlášení, územní souhlas, stavební povolení a fázi
připravenosti výběrového řízení).

•

•
•
•
•

•

•

Kvalita a přiměřenost finanční rozvahy a efektivita projektu (kritérium hodnotí přehlednost
rozpočtu, dále přiměřenost výše rozpočtu vzhledem k cíli a aktivitám projektu ve smyslu
podhodnocení či nadhodnocení celé akce, a také přehlednost rozpočtu včetně dělení na
jednotlivé rozpočtové položky).
Výše spoluúčasti u podané žádosti (kritérium hodnotí více zdrojové financování zejména
z veřejných rozpočtů).
Dodržení formálních náležitostí (kritérium hodnotí, zda je žádost řádně vyplněná
a doložená, zda žadatel splňuje definici příjemce pro danou oblast podpory, zda je projekt
v souladu s podmínkami dané výzvy pro předkládání žádostí).
Charakter projektu, kvalita záměru, celoměstský význam (kritérium hodnotí soulad
požadovaného účelu s vyhlášeným projektem, kvalitu zpracovaného investičního záměru,
a zda má město Brno zájem projekt podpořit).
Povinnost provozování a následné užití (kritérium hodnotí schopnost provozovat sportovní
zařízení ke sportovním účelům minimálně po dobu 10 let od data poskytnutí finančních
prostředků, reálnost následného zabezpečení provozu sportovního zařízení a jeho
financování v dalším období, rovněž tak další využití realizovaného projektu jinými
subjekty, veřejností, mládeží, školami atd.).
Členská základna a podpora práce s mládeží (kritérium hodnotí výši členské základny
a zda cílovou skupinou žadatele jsou převážně děti a mládež, kterým se organizace věnuje
systematicky po celý rok vč. velikosti cílové skupiny, která bude mít prospěch z konečných
výstupů projektu).
Udržitelnost projektu (kritérium hodnotí udržitelnost projektu v délce trvání 10 a více let).

________________________________________________________________
Podmínky pro poskytnutí dotace:
• Investiční dotace nelze poskytnout na nákup pozemků a nemovitostí a dále
na předprojektovou, projektovou a inženýrskou činnost. Výjimku tvoří výdaje na
projektovou dokumentaci, které lze započíst v maximální výši 8% z celkových výdajů
projektu. O dotaci nelze žádat na majetek zatížený zástavním právem. Výjimka se
připouští v případě zástavního práva smluvního pro NNO s celostátní působností nebo
územně samosprávného celku (ÚSC).
• Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů (př. MČ, JMK,
MŠMT, sponzoři) činí v tomto PROGRAMU 10 % z celkových výdajů na projekt,
který je předmětem dotace. Do celkových výdajů lze zahrnout i výdaje na projektovou
dokumentaci v maximální výši 8% z celkových výdajů projektu. Do vlastních nebo jiných
zdrojů nelze zahrnout finanční prostředky, které nejsou evidovány v účetnictví žadatele a
které byly poskytnuty z rozpočtu města Brna.
• Součástí finančního vypořádání dotace je v rámci tohoto PROGRAMU prokázat
spolufinancování projektu do výše minimálně 10 % z celkových výdajů na projekt a to
včetně doložení kopií prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace.
Pokud nebudou skutečné výdaje projektu hrazené z vlastních a jiných zdrojů (př. MČ,
JMK, MŠMT, sponzoři) dosahovat alespoň 10 % celkových výdajů na projekt, je příjemce
dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace tak, aby skutečné výdaje projektu hrazené z
vlastních zdrojů a jiných zdrojů dosahovaly minimálně 10 % celkových výdajů na projekt.
• Dotace je přísně účelová. Je poskytována zásadně na konkrétní projekt smlouvou, která
vymezuje podmínky použití dotace.
• V PROGRAMU Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pro rok
2019 může žadatel v daném roce podat pouze jednu žádost.
• Poskytování dotací upravují „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna
pro vyhlášené programy“ v platném znění a „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
města Brna pro vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit“
v platném znění.

________________________________________________________________
Čerpání dotace:
Čerpání dotace, její finanční vypořádání (vyúčtování) a kontrola budou realizovány
za podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace.

________________________________________________________________
Administrátor programu:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB (OŠMT MMB), Dominikánské nám. 3,
601 67 Brno
V případě, že administrátor programu zjistí, že je třeba doplnit některé údaje, je oprávněn
vyzvat žadatele k doplnění a ten je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
Kontaktní osoba:
Jaroslava Hauserová, tel. 542 172 102, e-mail: hauserova.jaroslava@brno.cz
Mgr. Běla Fikesová, tel. 542 172 112, e-mail: fikesova.bela@brno.cz
Ing. Margita Synková, tel. 542 172 167, e-mail: synkova.margita@brno.cz
Žádost o dotaci se podává na formuláři zpracovaném k tomuto účelu OŠMT MMB.
Formulář žádosti včetně seznamu požadovaných příloh a základní všeobecné smluvní
podmínky naleznete na internetových stránkách: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistratmesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
nebo
je
možné si jej vyzvednout na OŠMT MMB.
Řádně vyplněnou žádost se všemi požadovanými přílohami je nutné doložit na Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno ve výše
uvedeném termínu.
Žádost lze podat:
• osobně na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno,
• zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby na adresu Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno,
• osobně na podatelnách Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 nebo
Dominikánském nám. 1.

________________________________________________________________
VYMEZENÍ POJMŮ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
Pro účely realizace tohoto dotačního PROGRAMU jsou definovány tyto pojmy:
Investiční výdaje
a) technické zhodnocení
b) investiční výdaj na pořízení samostatné movité věci
Neinvestiční výdaje
a) opravy
Investiční výdaje
a) Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební
úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.
• Nástavba
změny dokončených staveb, jimiž se stavby zvyšují
• Přístavba
změny dokončených staveb, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují, a které
jsou vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou
• Stavební úpravy změny dokončených staveb, při nichž se zachovává vnější půdorysné výškové
ohraničení stavby (např. přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního
zařízení, podstatné změny vzhledu stavby)
• Rekonstrukce
zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo
technických parametrů
• Modernizace
rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

b) Investiční výdaj je i výdaj na pořízení samostatné movité věci, popřípadě souboru movitých
věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením a dobou použitelnosti delší než 1 rok
a ocenění samostatné movité věci nebo souboru movitých věcí převyšuje částku 40 000 Kč.
Neinvestiční výdaje
a) Opravy
odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího
nebo provozuschopného stavu.

________________________________________________________________

