
 
14/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 10.12.2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bod programu č.: 11 

Program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity  

 

 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh programu Provoz subjektů podporujících tělovýchovné 

a sportovní aktivity pro rok 2021. 

Rada na své 57/VIII. schůzi pod bodem programu č. 6 doporučila Zastupitelstvu schválit 

program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity, jehož text tvoří 

přílohu tohoto bodu. 

 

 

 

 

Příloha: 

Program Provoz subjektů podporující tělovýchovné a sportovní aktivity včetně vzorové žádosti 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

schvaluje 

 

program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity, jehož text tvoří 

přílohu usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 3.12.2020 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Ing. Tomáš Hornoch                      Rada MČ Brno-Tuřany 



PROGRAM 

Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity  

Předpokládaný objem finančních prostředků:  310 000 Kč  

Maximální výše dotace na jeden projekt:   70 000 Kč (max. do výše žádosti) 

Lhůta pro podání žádosti:     od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:    do konce 6/2021 

 

Účel programu: 

Podpora celoročního provozu subjektů poskytujících tělovýchovné a sportovní aktivity 

konané v městské části Brno-Tuřany. Podpora sportování mládeže na úrovni rekreační, 

výkonnostní i vrcholové.  

 

Důvody podpory stanoveného účelu: 

Zabezpečení celoročního provozu sportovních areálů či zařízení, podpora sportu v městské 

části Brno-Tuřany.  

 

Okruh způsobilých žadatelů: 

Právnické a fyzické osoby s působností a se sportovním areálem či zařízením na území 

městské části Brno-Tuřany. 

 

Časový harmonogram realizace projektu: 

Projekt musí být realizován od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

V každé níže uvedené oblasti bude rozděleno 100 procentních bodů. Celková částka 

vyhrazená na tento program bude rozdělena výsledným poměrem mezi jednotlivé subjekty. 

 

 

1) Provozní náklady v roce 2020 – započítá se 35% vahou na celkovém hodnocení 

Posuzují se náklady spojené s provozem sportovního areálu či zařízení, tedy pouze:  

 náklady na energie - elektrická energie, voda a plyn 

 osobní náklady spojené s udržováním sportoviště v provozuschopném stavu  

 nájemné – nájemné za budovu či sportoviště 

Je nutné doložit (např. fakturami) skutečnou výši nákladů na energie a výši nájemného za 

budovu či sportoviště.  

 

2) Počet aktivních (platících) členů v roce 2020 – započítá se 10% vahou na celkovém 

hodnocení 

Posuzuje se celkový počet aktivních, tedy platících, členů daného klubu či spolku. Je nutné 

doložit seznam těchto osob. 

 



3) Počet aktivních (platících) členů, kteří v roce 2020 nedosáhli 18 let – započítá se 20% 

vahou na celkovém hodnocení 

Posuzuje se celkový počet aktivních, tedy platících, členů klubu či spolku, kteří v roce 2020 

nedosáhli 18 let. Je nutné doložit seznam těchto osob. 

 

4) Korekce ze strany Rady či Zastupitelstva - započítá se 35% vahou na celkovém hodnocení 

Možnost zohlednění znalosti místních poměrů, narovnání zjevných nesrovnalostí či jiné.  

 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace: 

Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti, a to včetně veškerých příloh (v 

příloze tohoto programu). O poskytnutí dotace z tohoto programu rozhoduje Zastupitelstvo 

městské části Brno-Tuřany na návrh Rady městské části Brno-Tuřany.  

 

Podmínky pro použití žádosti: 

Dotaci lze použít pouze na úhradu provozních nákladů v roce 2021, a to na energie, osobní 

náklady spojené s udržováním sportoviště v provozuschopném stavu a nájemné. 

 

Vzor žádosti: 

Formulář žádosti je uveden v příloze Programu a na internetových stránkách: www.turany.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Tuřany  
Program:  

Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity 
 

(vyplňte, prosím, čitelně hůlkovým písmem, strojem nebo elektronicky) 

ŽADATEL 
 

Název žadatele: 

Sídlo žadatele: 

 

IČ: Číslo bank. účtu: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

E-mailová adresa: 

 

 

 

 
VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE 
 

 
 
 

 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ  

Provozní náklady v roce 2020 celkem: 

  

z toho: el.energie 

  

  voda 

  

  plyn 

  

  
osobní náklady spojené s udržováním 
sportoviště v provozuschopném stavu  

  

  nájemné za budovu či sportoviště 

  

Počet aktivních (platících) členů v roce 2020 

  
Počet aktivních (platících) členů, kteří v roce 2020 
nedosáhli 18 let 

  
 

V Brně-Tuřanech dne  ………………                              

                     

 

…………………………………………. 
            Razítko, podpis  

     (čitelně uvést jméno osoby) 

 

 
 



K vyplněné žádosti doložte následující přílohy: 
 

 

1. Kopii smlouvy o zřízení běžného účtu (nesmí se jednat o termínovaný účet) 

2. Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby (dle přílohy níže) 

3. Daňové přiznání za rok 2019 

4. Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za rok 2019 

5. Doklady (např. faktury) prokazující výši nákladů za energie a nájemné za budovu či sportoviště v roce 2020 

6. Seznam aktivních (platících) členů k 31.12.2020 s vyznačením členů, kteří v roce 2020 nedosáhli 18 let 

 

Upozornění 

Nabyvatel nese odpovědnost za respektování pravidel ES v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 
107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Rady (ES) č. 659/1999. V případě, že Evropská komise 
dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu je povinen nabyvatel 
veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků. 

 

 
 

Čestné prohlášení 
 

Čestně prohlašuji, že: 

- všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni podání žádosti, 
- žadatel je seznámen s pravidly pro poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci vydanými městskou částí 

Brno-Tuřany a účinnými ke dni podání žádosti, 
- žadatel je/není* v úpadku, 
- je/není* proti žadateli zahájeno insolvenční řízení, 
- bylo/nebylo* vůči žadateli vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek 

mého majetku, 
- žadateli je/není* veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
- žadatel je/není* v likvidaci, 
- je/není* proti žadateli veden výkon exekuce, 
- žadatel vede/nevede* soudní spor ohledně dlužné pohledávky, kde vystupuje v pozici žalovaného, se statutárním 

městem Brnem, a pokud ano, jaký je předmět sporu. 
- žadatel žádá/nežádá* o dotaci na tentýž projekt na Magistrátu města Brna nebo v jiné městské části. 
- žadatel má/nemá* k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, tedy: 

- k rozpočtu statutárního města Brna, vč. městských částí a k organizacím městem a městskými částmi 
zřizovaným 

- ke státnímu rozpočtu  
- k dalším poskytovatelům dotací z veřejných rozpočtů 

 
 
 
 
 
 
 

 
V Brně-Tuřanech dne: 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                                    Razítko, podpis 



  
Příloha - Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby 

 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE – PRÁVNICKÉ OSOBY 

 
V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tímto 
 

č e s t n ě   p r o h l a š u j i 
 
následující skutečnosti a doplňuji žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Tuřany: 
 

Název žadatele: ………………………………………………………………………. 

 
Identifikace osob/y zastupující/ch žadatele: ….………………………………………………….. 
 
Právní důvod zastoupení osob/y zastupující/ch žadatele:1..………………………………………. 
 
Identifikace osob s podílem v právnické osobě (jméno, příjmení, datum narození a bydliště 
v případě fyzické osoby; název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo osoby 
v případě právnické osoby):2 

 

………………………………………………….………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………. 

 
Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu (název, popřípadě 
obchodní firma, sídlo a identifikační číslo osoby):3 

 

………………………………………………….………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………. 

 
V ………………….  dne …………………… 
 
 
……………………………………….. 
 Za žadatele (název, popř. obchodní firma, jméno, příjmení a funkce) 
 

 
 
……………………………… 
             Razítko a podpis  

 

                                                      
1 Statutární orgán v případě obchodní korporace, ředitel, vedoucí pokud tomu odpovídá údaj ve stanovách nebo 

zřizovací listině, jednání na základě plné moci. 
2 Vyplňuje pouze žadatel, který je obchodní korporací. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Žadatel, je-li 

obchodní korporací, uvede identifikaci společníků. 
3 Vyplňuje pouze žadatel, který má přímý podíl v jiných obchodních korporacích. V opačném případě žadatel 

nevyplňuje. Žadatel uvede identifikaci těchto obchodních společností a výši tohoto podílu. 

 

 


