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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2017 - Volnočasové aktivity mládeže nad 50 000,Kč

Obsah materiálu
Anotace
Volnočasové aktivity mládeže - dotace nad 50 tisíc

Příloha č. 1

Žádost o dotaci - Rodinné centrum Studánka, z.s.

Příloha č. 2

Žádost o dotaci - Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z.s.

Příloha č. 3

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova z Dotačního programu 2017
v oblasti Volnočasové aktivity mládeže - žádosti nad 50 000,-Kč, dle přílohy zápisu ...

Zpracováno dne 30.03.2017

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Rada města Tišnova

Mgr. Skřepek
Roman
vedoucí odboru

Ing. Švecová Daria
referent odboru

Mgr. Sebera
Martin, Ph.D.
místostarosta

Anotace
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu, jako iniciativní a poradní orgán doporučila Radě
města Tišnova na svém jednání č. 1/2017 konaném dne 20. 2. 2017 (viz Zápis z jednání
Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova č. 1/2017 ze dne 20. 2. 2017)
schválit přidělení finančních prostředků z Dotačního programu 2017 jednotlivým žadatelům
v oblasti Volnočasové aktivity mládeže. Žádosti o dotace nad 50 000,- Kč jsou předkládány
Radou města Tišnova ke schválení Zastupitelstvem města Tišnova dle přílohy ...
Vyjádření Finančního odboru MěÚ Tišnov:
Finanční prostředky na řádné dotace jsou zahrnuty ve výdajích rozpočtu města Tišnova na
rok 2017. Dotace budou vyplaceny z § 3421 Využití volného času dětí - na řádné dotace
z oblasti Volnočasové aktivity mládeže je vyhrazena částka 200 000,- Kč.

Volnočasové aktivity mládeže - požadované částky nad 50 000,-

Žadatel:

Celková výše
projektu

Požadováno:

Účel:

Návrh Komise
školské, pro děti,
mládež a rodinu

Rada města doporučila
Zstupitelstvu ke schválení
dne 29. 3. 2017

Rodinné centrum Studánka, z.s.

90 000

60 000

Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců

50 000

50 000

Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z.s.

80 300

56 000

Nákup táborového vybavení

45 000

45 000

Celkem:

170 300

116 000

95 000

95 000
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Žadate| (iméno a příjmení nebo název):
Právní forma a je-li žadate|právnickou
osobou, identifikaci
1. osob zastupujícíchprávnickou osobu s
uvedenímprávního důvoduzastoupení,
2. osob s podí|emv tétoprávnické osobě'
3. osobov nichžmá přímý podí|,a o výši
tohoto podÍIu

-

(t,yplní

3) Sportua tě|ovýchovy
c)
d)
e)
0
g)

vo|nočasových aktivit mládeže
prorodinných aktivit
sociálníchsluŽeb
ostatnízájmovéčinnosti
Životníhoprostředí

Rodinné centrum Studánka. z.s.

Spolek
Zastupuje: Mgr. Kateřina Hromčíková,statutární
zástupce a předseda rady spo|ku

Datum narozeníICO:

26659042

SídIo:
(u fuzickéosoby trvalébydliště)

Riegrova 318, Tišnov 666 01

Kontaktní adresa pro doručování:

Riegrova 318' Tišnov óóó 01

Tel. kontakt:

nistrátor)
adrrri

777706721

Email:

studanka.tisnov@gmail.com

Webovéstránkv žadatele:

www.studanka-tisnor'.cz

Cís|obankovníhoúčtu:

230304ó08/0300'
csoB

Jméno a příjmení
statutárníhozástupce:

Mgr. Kateřina Hromčíková

Název projektu:

Projekt na podporu aktivit pro rodičes dětmi od 4
měsíců

Učel,na kteq,Ýchce žadate|dotaci použít:

Nákup herníchprvků, pomůceka rybavení do herny a
tě|ocvičny,výtvarnéa kance|ářsképotřeby pro
rea|izaci kroužkůa vo|nočasovýchaktivit děti'
vzdělávánívedoucíchkroužků(První pomoc' BOZP,
pedagogika' psychomotorický výoj dětí)'část
Drovozníchnákladů na energie(e|ektřina,voda, tep|o).

Doba, v nížmá být dosaženoúče|u:

1 . r . 2 0 1-13 r . 1 2 . 2 0 1 7

Stručnéodůvodněnížádosti:

Popis cí|ovéskupiny
Celkový předpok|ádaný početosob
podpořených rea|izacíprojektu (cca):
(nutnérozepsat v podrotrnémpopisu
nroiektu)

RC Studánka je jedinou organizacív oRP Tišnov,
která nabízíaktivity pro děti již od čtyř měsíců.Cílem
našehoprojektu je nabídnoutnejmladšímdětem
odbornéa věku přiměřené aktivity, kteréjsou pro
jejich zdravý,všestranný a přirozený vývoj přínosné.
Chceme děti rozvíjetrovnoměrně a d|e jejich v|astního
tempa. Vytváříme přáte|ské'přÍjemnéa podnětné
prostředí,kteréděti motivuje učitse neustá|eněčemu
novému.\/ období prvních tří |etživotau dítětedochází
k nejvýraznějšímu'.ynojimozku a rozvoji řeči.Děti si
lrytváři základní hodnotovéa morá|ní postoje, zažívají
první sociální kontakty s vrstevníky. Proto je potřebné
organizovat aktiviQ i pro kojence, batolata a dětí do ó
|et. Díky podpoře města Tišnova a dobrovolnické práci
našich|ektorekjsou kroužky ve Studánce dostupné
všemrodinám.
Děti od .| měsícůs rodiči

300 dětís rodiči

Ce|ková předpok|ádaná fi nančnívýše

90 000 Kč

Požadovanáčástka(v Kč):

ó0 000 Kč

projektu:

Požadovanáčástkaodpoúdá předpok|ádané
66,7 "/o
finančnívýši projektu (v 7o)

Prohlášení
(nehodící
se škrtněte)

Prohlašuji.Že mrím - nemám závazky po lhtitě sp|atnostivůčiMěstu Tišnovanijiným územním
samosprávám,v evidenci danízachycenydaňovénedop|atky,nedoplatkyna pojistnéma na penále
a příspěvkuna
na veřejnézdravotnípojištění.
nebo na pojistnéma na penálena sociálnízabezpečení
státnípo|itikuzaměstnanosti.s výjimkou případů.kdy by|o povo|enosp|áceníve sp|átkácha není
v prodleníse splácenímsplátek'

Prohlašuji.Že byl - nebyl na majetek Žadate|eprohlášenkonkurz. bylo _ nebylo zahájeno
konkurzuzamítnut
řízení.byl - nebyl návrh na proh|áŠení
konkurzní.vyrovnávacínebo insolr,,enční
pro nedostatekrnajetkuúpadce.
ProhlaŠuji.
Žejsem - nejsem plátcem daněz přidanélrodnoty,.
- nedoš|oke změnám údajůuváděnýchv příloháchdle Cl. X. odst.5, písm.b) Prohlašuji.žedoš+e
Írčtu
apod')
programu:(změnanázvu. sídla.stanov,statutárního
orgánu'čís|a
d) dotačního

Datum:9.2. 2017

Podpis žadate|e(statutárníhoorgánu):
I
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Mgr. Kateřina Hromčíková

Přílohv
_ pří|ohydoplňtedle Vyhlášenídotačního
(nehodící
programu)
se škrtněte
o

re.jstříku
čijinéhopřísluŠnélro
fotokopievýpisuz obchodrrího

e

listu nebojinéhoosvěděení
fetekepiežir,nestenskéhe

o

fotokopie platných Stanov,s'afi*trt._zřize+aeí.ltst+ny

.

fotokopie dokladu o ustanovenístatutárníhoorgánu

o

fotokopiedokladuo zíizeniběŽnéhoúčtu

o

podrobnýpopis projektu(obsah.cí|.přínos.uvedenízajištěnífinancováníprojektuŽadatelemuváŽení)
předpok|ádané
zdroje.předpokládanýpočetpodpořenýchosob.č|eněnidle r'lastního

o

rozpočtu
podrobnýpopis projektuvčetněvlastníhokonkrétního
a podrobného

r

plná mee r' případě.žeje žadatelzasteupen

Vr.plněnouŽádostvčetněpovinnýchpřílohzaš|etepoštouna adresu:trlěÚ tišnov, nám. Míru lll,
666 l9 Tišnov. případněpodejteprostřednictvímpodatelny MěÚ (budova MěÚ nám. Míru 346 přízemí).

Podrobný popis - Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců
Popisčinnosti
Rodinného
centraStudánka'z.s.
RodinnécentrumStudánka,z.s. by|o zaIoženoV roce 2004 jako MateřskécentrUmStudánka.Síd|í
je
vTišnověa zajišťuje
zázemía programpro rodinys dětmi z tišnovského
regionu.Našímpos|áním
podpora rodiny a |áskypIných,
vztahův ní.Vytvářímesvobodný,přáteIskýa tvořivý
toIerantních
prostorpro setkávánírodina spo|ečné
aktivity.Přispívámek rozvojischopností
i
a dovednostírodičů
dětí.UsiIujemeo ceIospo|ečenskou
změnu směrem k otevřenéa sociá|něcitIivéspoIečnosti,
kde
rodinys dětmi nejsoupřítěž,
a|epotenciá|do budoucna.
V roce 201.3jsme za přispěníměsta TišnovazahájiIiprovozv novýchvětšíchprostorách,v budově
býva|ýchjes|í.Zde nabízímepravideInýtýdenníprogram pro rodiny s dětmi, rodičei nastávající
rodiče.Dá|epro rodinypřipravujemeodbornépřednášky,besedya kurzys rodinnoutematikou'Pro
příměstské
prázdnin,
tišnovskou
veřejnosttéžreaIizujeme
děti v období|etních
tábory pro předškoIní
podzimnía jarníburzu dětskéhoob|ečení.
Podí|íme
se takéna rea|izacispo|ečenských
a ku|turních
akcív Tišnově.
S městemTišnovemspoIupracujeme
na reaIizacitrhovýchs|avností,
Svatovác|avských
hodů,Rybářskýchs|avností,
Dni hudby či Adventníhojarmarku'organizujemeosvětovéakce pro
prorodinnýchaktivitna regioná|ní,
veřejnost,zapojujemese do da|ších
krajskéi ce|onárodní
úrovni.
Jsmeč|enymístní
akční
skupínyBránaVysočiny.
poradenstvík|íentůmv obtížnéosobní,
V RC Studánka poskytujeme í odborné psycho|ogické
vztahovéči rodinnésituaci.Důrazje kladenzejménana časovoudostupnosta stabiIní,
důvěrnéa
rodinnéprostředícentra. Cí|emje posí|itč|ověkači rodinu natoIik,aby s|užbypsycho|ogavíce
nepotřebova|i
a na|ez|iznovustabi|ituve svémživotě.Psycho|ožka
spo|upracuje
s oSPoD v Tišnověa
zajišťuje
ítzv.síťování
s|užeb.
V rámci své ved|ejší
činnostiposkytujemeodbornou ce|odennípéčio děti od dvou |et ve třídě
jezírko.Přispívámetak k většímusladbvánípracovníhoa osobníhoživotarodin na Tišnovsku,
zejménapak k možnostinávratuženna trh práce během rodičovské
dovo|ené
čina zkrácenýúvazek.

Obsahproiektu
RC Studánkaje jedinou organizací
v oRP Tišnov,která nabízíaktivitypro děti již od čtyř měsíců.
Rodičesi pro své děti mohou vybrat z širokénabídkykroužků,které nabízímev pravideIném
týdennímprogramu.Jednáse o pohybovéaktivitys kojencia batoIaty(kurzyo vývojidítěteBroučci
a
Ku|íšci),
dá|eZpívánkya výtvarnýkroužekŠiku|kové'
Mimo aktivitvedených|ektorynabízíme
rodičům
s dětmi prostoryherny a tě|ocvičny.
Děti tak majímožnostvyužítvšechherníchprvků,pomůceka
vybavenínašehocentra. V bezpečném
a jejich věku přiměřenémprostředíse pomocí hry zce|a
přirozeněa d|e vIastníhotempa rozvíjejí
po stránce pohybové,smys|ovéi sociá|ní(voInáherna a

jednorázovéakce pro nejmenší
vo|néhrátky v tě|ocvičně).
Dá|e nabízíme
děti s rodiči'Jedná se
především
o tradiční
akce jako Karneva|ový
týden,výtvarnédí|ničky
na náměstí(trhovés|avnostia
Svatovác|avské
hody)čiMiku|ášská
nadílka.
Programje přizpůsoben
věku dětítak, aby je rozvíjelpo všechstránkách.Při pohybovýchaktivitách
s dětmi podporujemezdárný psychomotorickýi osobnostnívývoj. Rozvíjímeu dětí motorické
schopnosti(hrubou i jemnou motoriku),podporujemezdárný vývoj percepčních,
kognitivních,
řečovýchi sociá|ních
Zaměřujemese rovněžna smyslovývývoj,kterýje v prvních|etech
schopností.
životaveImidů|ežitý.
Ve Zpívánkách
se děti učínejenspoustupísniček,
a|etakésmysIupro rytmus,
majímožnostvyjádřit pocit z hudby ce|ýmsvým tě|em a seznamujíse různýmihudebníminástroji.
V rámci výtvarnýchaktivit nabízímedětem práci s rozIičnými
výtvarnýmimateriá|y,mohou u nás
objevovatkouzlo mnoho výtvarnýchtechnik,čímž
trénujípředevšímjemnou motoriku,ale také
estetické
vnímání
čismys|pro detai|.Kroužkyprobíhajíve
vybavenýchprostoráchhernya tě|ocvičny,
která nabízí
dětem dostatekprostoru,herníchprvkůa nářadí.
Kva|itaa odbornostkroužků,
a|e takéjejichfinanční
dostupnostvšemrodinám,je pro nás prioritou'
je ve dvou skupinách.Jde
Protojsme V roce 2016 stanovi|i|imitpro početdětína kroužkua nabízíme
nám o kva|itua příjemnouatmosféru,
kteráv rodičích
i dětechvyvo|ápocitklidua bezpečítak,
aby se
moh|inap|nověnovat programuna hodině.Vedoucímijsou dobrovolnice(maminky),kterékroužky
připravujía |ektorují
ve svémvo|némčasea bez nároku na finanční
odměnu.Studánkase stará o
jejichodbornévzdě|ávání.
Proško|ujeme
vedoucíkroužků
v ob|astiprvnípomociu nejmenších
dětía
pro ně odbornévzdě|ávánív ob|astipedagogikyvoInéhočasua vývojovépsycho|ogie
zajišťujeme
(především
psychomotorického
vývojedětí).V loňskémroce jsme poprvéuskutečni|y
v|astníško|ení
vedoucíchkroužků,
cožse nám veImi osvědči|o.
odborníkvytvořiIprogrampro |ektorydIe našich
požadavků
a na mírunašemucentru.V tétopraxichcemepokračovat
i v roce 20].7.
Penízeod města Tišnovachceme použítna pokrytíčástiprovozníchnákIadůna energie(eIektřina,
voda,teplo),na vzdě|ávání
|ektorů,
nákup herníchprvků,pomůceka vybavení
do hernya tě|ocvičny
a
výtvarnýmateriá|potřebnýpro reaIizacikroužků.

Cí|ea přínosproiektu
Cí|emnašehoprojektuje nabídnoutnejm|adším
dětem odbornéa věku přiměřenéaktivity,kteréjsou
pro jejichzdravý,všestranný
a přirozenývývojpřínosné.
Chcemeděti rozvíjetrovnoměrněa d|ejejich
příjemné
v|astního
tempa.Snažíme
se vytvářetpřáte|ské,
a podnětnéprostředí,kteréděti motivuje
učitse neustá|eněčemunovému.PsychoIogové
se shodují,že prvnítři roky životajsou pro č|ověka
nejdů|ežitější.
V tomto obdobídocházík nejvýraznějšímu
vývojimozku,rozvojiřečia dítěsi vytváří
zák|adní
hodnotové
a morá|nípostoje,kterého budouprovázetce|ýživot.

jsou pro děti taképrvnísociá|níkontaktys Vrstevníky,
Přínosné
kteréu nás navazují.
Učíse, žejsou
jsou tu pro všechny,
okoIoijinéděti, žehračky
žesije půjčujeme,
neberemea vůbecse k sobě hezky
chováme.Zároveňse dítěsetkávás jinoudospě|ouautoritounežje jeho rodič,s osobou|ektora.Toto
vše napomáhádětem ke zdárnější
rodičes
adaptaciv mateřskýchško|áchi v životě'SpoIečná
účast
dítětempřispívák posí|ení
vazby mezi rodičema dítětem,podporujeje ve vzájemnékooperacia
spoIupráci.Rodičje dítětiprůvodcema pomáhá mu. Pozdějipovzbuzujedítě k tomu, aby zv|ád|o
některévěci samo,tímse dítěučísamostatnosti.
práci našichvedoucíchjsou kroužkyve Studánce
Díkypodpoře od města Tišnovaa dobrovo|nické
dostupnévšemrodinám.Jsme jedinouorganizací
v tišnovském
regionu,která aktivitypro nejm|adší
děti nabízí.
Rodičetak nemusícestovatza kroužkydo Brna.

početpodpořenÝchosob- dětía mládežedo 18 let
Předpok|ádaný
Každoročně
navštíví
akce RC Studánkacca 400 unikátníchrodin- početunikátníchrodin získáváme
při různých
tak, že počítámekaždourodínujako ce|eka pouze 1x, i kdyžnašecentrum navštíví
našichakcí,jsou ve věku
aktivitách,případněopakovaně'Vzh|edemk tomu, žeděti, kterése účastní
do 1.0tiIet, přicházejívždys dospě|ýmdoprovodem.Proto početunikátníchrodin je srovnateIný
s počtemdětía mládežedo 1.8ti|et.
V roce 2016 se kroužků
rodin (v rámci
Broučci,
Ku|íšcí,
Zpívánkya šiku|kové
zúčastni|o
2O0unikátních
1'881 návštěvdětskýchk|ientů),
vo|náherna a vo|néhrátkyv tělocvičnězaznamena|y
670 dětských
návštěvza rok 2016.
Karneva|ového
každoročně
nadí|ky
20 dětí,při dí|ničkách
na
týdnese účastní
cca 40 dětí,Miku|ášské
náměstízavítáke studánkovému
stánkuv průměruna každouakci40 dětí.

proiektu:
Zaiištění
financování
Penízeod městaTíšnova
na:
chcemepoužít
o

nákuP herníchprvků,pomůceka vybavenído hernya tě|ocvičny,

.

potřebypro rea|izacikroužků
VýtVarné
a kance|ářské
a vo|nočasových
aktivitdětí,

.

n a v z d ě | á v á n í v e d o u c íkcr ho u ž k (ůd o b r o v o | n í k-ůK)u r zp r v n íp o m o c i ,š k o | e nBíO Z P ,s e m i n á ř
pro vedoucí kroužků(pedagogika,vývojová psycho|ogie a psychomotorickývývoj
předškoIních
dětí)

o

pokrytíčástí
provozních
voda,tep|o).
nák|adů
na energíe(e|ektřina,

projektuzískávámez příspěvků
Prostředkyna dofinancování
od rodičů,
finančních
darů,od sponzorů
a z dotace z Ministerstvapráce a sociá|ních
věcí.Penízeušetřímei díkyzmíněnédobrovoInépráci
našich
v e d o u c í ckhr o u ž k ů .

poIožkovÝ
proiektu:
Předpok|ádanÝ
rozpočet

cELKoVÝRozPočET

90 000 Kč

Z DOTACE MESTA HRAZENO

60 000 Kč

Herníprvky,pomůckya vybavení

7 000 Kč

Herníprvky,pomůckya vybavení

7 000 Kč

potřeby
Výtvarné
a kance|ářské

7 000 Kč

Výtvarnékance|ářsképotřeby

7 000 Kč

Vzdě|ávání vedoucích kroužků

Vzdě|ávání
vedoucíchkroužků

(prvnípomoc' BoZP, seminář pro

(prvnípomoc,BoZP,seminářpro

psychologie
lektory- pedagogika,
Energie(e|ektřina,
vodnéa stočné,
dodávkatep|a),60%budovy

6 000 Kč

psychologie)
lektory- pedagogika,

6 000 Kč

Energie(e|ektřina,
vodnéa stočné,

70 000 KČ d o d á v k at e p | a )č, á s t z 6 0 %b u d o v y

40 000 Kč

P o z n á m k ak n á k l a d ů m
naenergie:
Ce|kovénák|adyna energie budovy, kterou má RC Studánka pronajatouod města Tišnovaza
symbo|ickénájemné,činícca 120 000 Kčza rok. 40% téIočástky,tedy cca 50 000 Kč,pokrýváme
plochy budovy).
s příspěvků
na péčio děti v Jezírku(ta probíháv prostoráchzaujímajících
cca 4o%o
Zby|ých60% nák|adůna energieje cca 70 ooo xč.Částka40 ooo Kčžádámeod města Tišnovaa
zby|ých30 000 korun dofinancujemez da|ších
zdrojů- z příspěvků
od rodičů,
finančních
darů,od
sponzorůa z dotacez Ministerstvaprácea sociá|ních
věcí.

t,:

KYTN

STREDNI
NOPRAVNI SMLOUVY Z R
UM
TISNOVA NA ROK 2017V OBLASTI:
Datum

TA EPR

il' -, -J-''b

doručení:

a)
b)
.-c)
d)
e)
0
g)

V Y B E R T E J E D N L l t v t < ) Ž N o| st

1v y p ln i

VIM

TA

administrátor)

sportua tělovýchovy
kultury
volnočasových
aktivit mládeŽe
prorodinnýchaktivit
sociálníchsluŽeb
ostatnízájmovéčinnosti
Životníhoprostředí

Junák - českýskaut, středisko Květnice Tišnov.z. s.

Zadatel Qménoa příjmenínebo název):
Právní forma a je-li Žadate|právnickou
osobou,identifikaci
1. osob zastupujícíchprávnickou osobu s
uvedenímprávního důvodu zastoupení,
2. osob s podí|emv tétoprávnické osobě,
3. osob,v nichžmá přímý podíl,a o výši
tohoto podí|u

Pobočnýspo|ek
Ing. Andrea Batelková _ vedoucístřediska

Datumnarození/IČo:

18565867

Sídlo:
(u fyzickéosoby trvalébydlište)
Kontaktní adresa nro doručování:
Tel. kontakt:
Email:
Webovéstrán kv žadatele:
Císlobankovníhoúčtu:
Jménoa příjmení
statutárníhozástunce:
Název proiektu:

D ř í n o v ál 6 4 7
Tišnov.ó66 0l
Batelkovi. D|ouhá 1958.Tišnov 666 0l
+420605933950
ut.cz
tisnor.,7J.,ska
i t t t t r ':k, r c t r t i e . s l ' a t r l i r r g . c z

Fio banka a.s. 270040666812010
[ng. Andrea Batelková
Nákuo táborovéhovvbavení
Nákun táborovéhowbavení

Uče|.na který chce žadatel dotaci ooužít:
Doba. v nížmá být dosaženoúčelu:

t.\.2017-3t.t2.2017

Nákup stanůa příslušenství,
kterémohou našič|enové
vvužívatna táborech.

Struěnéodůvodněnížádosti:

Děti a m|ádežod 4 do 26 |et.
tišnovští
skauti a skautkv

Popis cílovéskupiny

(20|7)
146 č|enů

Celkový předpok|ádaný početosob
podpořených realizací projektu (cca):
(nutnérozepsatv podrobnémpopisu
proiektu)
Ce|ková předpok|ádaná fi nančnívýše
proiektu:

80 300Kč
56000

Požadovanáčástka(v Kč):

"1 tc'

t't1,t:4 t
!t

(74,ť

(

- )

<-l
\ i '

: );41
77t,

Požadovanáčástkaodpovidá přcdpokládanó
finančnív
Proh|ášenÍ
(rrehodící
se šlirtněte)

Že rn{n* - nemám závttzky po lhůtěsplatnostivťrčiMěstu TiŠnovani jiným územtrítrr
ProhlaŠuji,
na pojistnénla na penále
samosprávám.v eviderrcidanízachycenydariovénedoplatky.nedoplatl<y
a příspěvkuna
nebo na pojistnéma na penálena sociálnízabezpeěení
rraveřejnézdravotnípojištění.
a netrí
s výjirnkou případů.|<dybylo povoleno spláceníve splátl<áclr
státnípolitiku zanrěstnanosti.
se splácenímsplátek
v prodlení
Prohlašuji.Že byl--

nebyl na majetek Žadatele prohláŠenli.onkurz.bŤlo_

nebylo zahá.ieno

konkurzuzanlítttttt
řízení'by| neby| návrh rraprolrlášerrí
vyrovnávacínebo inso|venční
konlrurzní.
pro nedostatekma1etkuúpadce
žejsem-- _ ncjsem plátcem daně z přidanéhodnoty.
ProhlašLrji.
uváclěnýchv příloháchdle Cl X. odst.5' písrnb)
Žc deštg--_ ncclošloke ztněnárnúdajů
ProlrIaŠtr1i.
orgánu,číslaúčtuapod )
programu:(změnanázvu, sídla,stanov,statutárnílro
d) dotačního

Datum:

v

Podnis žadatele(statutárníhoorgánu):

Př.ílohv
programu)
(rrelrodící
se škrtněte_ přílohydoplňted|eVyhlášenídotačního
.

rejstříkrr
fotokopievýpisu z obchodnílročijinéhopřís|ušného

r

listunebojinéhoosvědčerrí
fotoliopieŽivnostenského

r

fotokopiep|atnýchStano\.Statuttl.ziizovacíIistirly

v,' .

orgánu
statutárrrílro
fotokopiedokladuo ustanovení

,',',o

fotokopie dokladu o z(ízeníběŽnéhoúčtu

zajištěnífinancováníprojektuŽadatelern',,,| podrobnýpopis projektu(obsah.cíl' přínos.uvedení
dle vIastníhouváŽení)
zdroje.předpokládanýpočetpodpořenýchosob.členění
předpokládané
v, .
.

rozpočtu
a podrobného
konkrétního
v|astní|ro
popis projektllVčet|lě
podrobný,
plrránloc V připadě.Žeje Žadate|zastoupen

Vyplněnou Žádostvčetněpovinných pří|ohzašletepoštouna adresu:trlěÚ tišnov, nám. Míru 1l1'
podateln'vMěÚ (bu<lovaMěU rrárrt Míru 346 oóó l9 Tišnov' přípaclněpodejte prostřeclnictvírn
t l ř í z e n lí) .

Projekt

Nákuptáborového
vybaven
Í

....''

Ju nák- českýskaut,

střediskoKvětnice
TiŠnoV,
z.s.

Popisprojektu
Tímtoprojektembychom rádi rea|izova|inákup stanůpro našitáborovoučinnost'V
minu|ýchletech jsme zaca|i obnovovatnaše táborovévybavenía chtě|ibychom v
|etoŠním
roce pokračovat.

Cítprojektu
Nákup podsadovýchstanůa p|achetpro naŠeskautskétábory.

Prrnosprolektu
Av/

.

I

,

Vybavení,kterénám pomůŽejednakčástečně
obnovitnašetáborovévybavení,
a takérozŠíří
moŽnosti
letního
táboření.

vybavení
Pořizované
o podsadovéstany
o plachty

Z pravidelnéčinnosti
H|avnínáp|nínaší činnostijsou schůzkydruŽin,děti se kaŽdý týden schází ve
skautskémdomě' o víkendechjezdímena výpravy.Zahájenímka|endářního
rokuje
j iŽ 11. r očník.
p r o n á s s ka ut s k ýples , |et o ss e uskutečnil
v D oubr avníku
Činn ost
vrcho|íletnímiskautskýmitábory.V |étě2016 proběh|ytři stanovétábory,na kterých
táboři|opřes 100 našichč|enů.
Témata|etošních
táborůby|a Mimioni,Hra o trŮny,
Zaklínač
a starŠí
uskutečniIi
vodáckouvýpravuna V|tavu.
V Tišnověfunguje skauting jiŽ 80 |et' Vzpomínkypřineslo pokládánípamětních
(skautůzavraŽdéných
v koncentračním
táboře
kamenůpřed domem bratříVetešníků
během 2. světovéválky) V roce 2015' Ve|kouudá|ostíby|avýstavaJunáci vzhůruv
Muzeu městaTišnova.
Před Vánoc| k nám přije|oBetlémskésvět|o,kteréjsme rozdáva|ina Žernůvcev
domověsvatéA|Žbětv.v koste|esvatéhoVác|avaa na náměstív Tišnově.

. cítováskupina
o naší
organizaci
Junák je výchovnéhnutí'kterése snaŽío všestrannýosobnostnía fyzickýrozvoj
d ě tía ml adý c hlidí.Juná k T iš no vmá aktuá|ně149 č|enů
v 6 oddí|ech
a ř adíse me z i
pět největŠích
středisekv okrese Brno-venkov,

Vývojčtenské
záktadny

Kategorie/rok děti a m|ádeŽ dospě|i celkovýpočet

2004

6B

4Á

82

2005

66

17

a2

2006

tr.ll

20

74

2007

72

26

Vó

2008

/o

zó

104

2009

90

2010

B8

27

115

2011

94

Z3

117

2012

B1

27

108

2013

96

35

131

2014

109

32

141

2015

. 1 1Á

39

153

zu to

111

37

148

l Ť

115

projektu
Rozpočet
Potožky
výdajÚ
PoloŽka

Předpok|ádaná cena

podsadové
stany

65 400Kč

plachty

14900Kč

Celkem:

80 300Kč

příjmu
Potožky
Zdroje

Částxa

z v|astníchzdrotů(30%)

24 300 Kč

z dotaceměsta Tišnova(70%)

56 000Kč

Celkem:

80 300Kč

