Materiál číslo: 5

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 10.12.2018
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města
___________________________________________________________________________
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.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
souhlasí
s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města jako spoluúčast na
financování akce "Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově"
minimálně ve výši 1/3 spoluúčasti, tj. minimálně ve výši 1.299.535,- Kč, maximálně
do výše 20 % celkových nákladů akce, tj. 2.599.069,- Kč.

Zpracováno dne 27.11.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
ZM je předložena žádost Amatérského fotbalového klubu Tišnov, z.s. o schválení finanční
spoluúčasti města na financování projektu Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec
v Tišnově".

Důvodová zpráva
ZM je předložena žádost Amatérského fotbalového klubu Tišnov,z.s. o schválení finanční
spoluúčasti města na financování projektu Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec
v Tišnově".
Spolek AFK Tišnov podal v říjnu letošního roku žádost o dotaci v rámci Výzvy MŠMT za
účelem realizace projektu, který navazuje na projekt výstavby fotbalového hřiště s umělou
trávou a mimo hřiště a zázemí rozšiřuje i sportovní plochy pro tenis a novou cyklostezku.
Celkové rozpočtové náklady činí 12.995.344 Kč.
Dotace ze státního rozpočtu tvoří z celkových nákladů projektu 70 %, tj. 9.096.740 Kč a
úspěšnost žádosti by měla být známa koncem února 2019.
Vlastní spoluúčast AFK Tišnov tedy činí 3.898.604 Kč.
Pro zajištění financování projektu bude AFK Tišnov žádat o dotaci i Jihomoravský kraj ve výši
2/3 spoluúčasti, tj. ve výši 2.599.069 Kč. V minulosti byla ze strany JMK plošně stanovena
podpora v maximální výši 1/3 vlastních zdrojů (celkových nákladů ponížených o dotaci
MŠMT). Z tohoto důvodu AFK Tišnov žádá Zastupitelstvo města Tišnova o schválení usnesení
o spolufinancování minimálně ve výši 1/3 spoluúčasti, tj. minimálně ve výši 1.299.535 Kč,
maximálně do výše 20 % celkových nákladů akce, tj. 2.599.069 Kč.
Toto usnesení spolek potřebuje ke splnění požadavku Výzvy MŠMT na poskytnutí dotace.
AFK Tišnov bude žádat o proplacení finanční spoluúčasti pouze po schválení podpory
projektu a přijetí dotace ze strany MŠMT.

Amatérský fotbalový klub Tišnov, z. s.
Drbalova 274, 666 01 Tišnov;
Spisová značka L3105 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ 48480185; ID FAČR 6230571
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.; číslo účtu 302804514/0600
V Tišnově dne 22. 11. 2018
Zastupitelstvo města Tišnov

Žádost o schválení závazku na spolufinancování akce
Žádáme Vás tímto o schválení finanční spoluúčasti města na financování projektu „Rekonstrukce
zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově“.
Spolek AFK Tišnov podal dne 15. 10. 2018 žádost o dotaci v rámci Výzvy MŠMT za účelem realizace
projektu „Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově“, který navazuje na projekt
výstavby fotbalového hřiště s umělou trávou a završuje projekt modernizace sportovního areálu
Ostrovec, který mimo hřiště a zázemí rozšiřuje i sportovní plochy pro tenis a novou cyklostezku.
Celkové rozpočtové náklady činí 12.995 tis. Kč. Hlavní rozpočtovou položkou je rekonstrukce budovy
s šatnami a zázemím (8.567 bez DPH resp. 10.366 tis. Kč včetně DPH). Přístupová komunikace a
související zpevněné plochy jsou rozpočtovány na max. 1.803 tis. Kč (2.181 tis. Kč včetně DPH).
Projektová dokumentace, výběrové řízení, autorský a technický dozor jsou rozpočtovány v částce 448
tis. Kč včetně DPH.
Finanční náklady:
Celkové náklady na akci:

12.995.344

Kč

9.096.740

Kč

70

%

Financování celkem = a) + b) („spoluúčast“)

3.898.604

Kč

a) min. 1/3 spoluúčasti město Tišnov

1.299.535

Kč

b) Další zdroje včetně ostatních veřejných rozpočtů

2.599.069

Kč

Dotace z prostředků státního rozpočtu:
Dotace ze SR tvoří z celkových nákladů projektu:

V rámci plánování prostředků pro zajištění financování projektu je kalkulováno se spoluúčastí
Jihomoravského kraje. AFK Tišnov bude žádat Jihomoravský kraj o finanční prostředky ve výši 2/3
spoluúčasti, tj. ve výši 2.599.069 Kč (20% nákladů projektu). Jelikož byla v rámci minulého projektu ze
strany Jihomoravského kraje plošně stanovena podpora v maximální výši 1/3 vlastních zdrojů
(celkových nákladů ponížených o dotaci MŠMT), žádáme zastupitelstvo města Tišnov o
spolufinancování minimálně ve výši 1/3 spoluúčasti, tj. minimálně ve výši 1.299.535 Kč, maximálně
však do výše 20% celkových nákladů akce, tj. 2.599.069 Kč.

Dle podmínek dotačního titulu MŠMT je nejzazší termín ukončení akce 30. 6. 2020. Vyčerpání dotace
MŠMT je stanoveno do 31. 12. 2019. Předpokládáme, že bude-li projekt podpořen, požadovali
bychom vyplacení spoluúčasti buď v prosinci roku 2019, nebo v první polovině roku 2020, dle
konkrétního znění případného rozhodnutí o dotaci.
Věříme, že naše žádost si zaslouží Vaši podporu z těchto důvodů:
1) Projekt je v souladu se schválenou studií Modernizace sportovního areálu Ostrovec.
2) Celková výše spolufinancování projektu z prostředků města Tišnov nepřesáhne 20%
celkových nákladů projektu.
3) AFK Tišnov bude žádat o proplacení pouze po schválení podpory projektu a přijetí dotace ze
strany MŠMT.

……………………………..
Štěpán Pilný
předseda spolku

……………………………..
Radim Buček
člen výboru spolku

Číslo žádosti: V3-502019-531-00209
Datum a čas odeslání žádosti: 15.10.2018 16:28

V3 Státní podpora sportu pro rok 2019
Název žádosti
Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově
Typ žadatele
Právnická osoba
Identifikace žadatele
Právní forma: Spolek
IČO: 48480185

ID datové schránky:

Název: Amatérský fotbalový klub Tišnov, z. s.
Zastoupen
Příjmení: Pilný

Jméno: Štěpán

Funkce: předseda spolku

Telefon: +420728891648

E-mail: stepan.pilny@seznam.cz

Kontaktní osoba
Příjmení: Buček

Jméno: Radim

Funkce: člen výboru spolku

Telefon: +420603722900

E-mail: rbucek76@gmail.com

Plátcovství DPH
Žadatel nebude uplatňovat odpočet daně na vstupu
Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu: 302804514

Kód banky: 0600

Adresa trvalého bydliště žadatele / Adresa sídla žadatele
Ulice: Drbalova

Číslo popisné: 274

Část obce:

Obec: Tišnov
PSČ: 66601

Číslo orientační:

Země: Česká republika

Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno - venkov

Kód RÚIAN: 13314327
Identifikace nemovitosti, která je předmětem žádosti (údaje z katastru nemovitostí)
Katastrální území (název): Tišnov

Katastrální území (číslo): 767379

Typ parcely: Stavební

Číslo listu vlastnictví: 4158

Parcelní číslo: 1829
Ulice: Ostrovec

Číslo popisné:

Číslo orientační:

Novostavba: Ano
Obec: Tišnov

Část obce:

Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno - venkov
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Číslo žádosti: V3-502019-531-00209
PSČ: 66601

Kód RÚIAN:

Stav realizace podporovaných opatření
K žádosti přiložen rozpočet

Oblast podpory
Vyplňte oblast podpory!
Realizace akce dle investičního záměru - Spolek
Parametry a indikátory
Hodnota
plocha užitková celkem

1203 m2

obestavěný prostor celkem

1566 m3

ostatní technologické vybavení staveb

0 soubor

podpoření organizovaní sportovci celkem (počet
řádných a aktivních členů bez funkcionářů)

563 počet

podpoření sportovci kategorie děti a mládež

390 počet

Přílohy
K doložení realizace přikládám
1 - Souhrnné čestné prohlášení dle závazného vzoru – příloha č.1 Podprogramu (el. příloha)
3 - Projektová dokumentace (pouze na CD-R či jiném datovém nosiči)
4 - Stavební povolení, ohlášení stavby, případně potvrzení stavebního úřadu, že stavba nepodléhá stavebnímu
řízení (el. příloha)
5 - Investiční záměr dle závazného vzoru
6 - Výpis z katastru nemovitostí z http://czuk.cz a snímek pozemkové mapy (el. příloha)
7 - Kopie úplného výpisu z veřejného rejstříku – http://portal.justice.cz (el. příloha)
8 - Potvrzení o bezdlužnosti – finanční úřad (el. příloha)
9 - Čestná prohlášení spolku, škol a NNO, která potvrzují aktivní využívání sportoviště – pokud je využívání
sportoviště deklarováno v části Hodnocení, je tato příloha povinná (el. příloha)

Přehled výdajů
Vyplňte oblast podpory!

Celkové výdaje (Kč)

Celkové způsobilé
výdaje (Kč)

Celková požadovaná výše
dotace (Kč)
(% způsobilých výdajů)

Realizace akce dle investičního
záměru - Spolek

12 995 344

12 995 344 (70 %)

9 096 740

Součet

12 995 344

12 995 344

9 096 740

Podíl dotace je 69% z celkových výdajů 12 995 344 Kč
Celková přidělená výše dotace odpovídající způsobilým výdajům

Částka celkem Kč

9 096 740
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Číslo žádosti: V3-502019-531-00209
Hodnocení
Přístup pro handicapované?
ANO (3 b.)

3 bodů

Sezónní nebo celoroční využití zařízení
celoroční využití zařízení (3 b.)

3 bodů

Průměrný počet organizovaných sportovců za týden
více než 300 (5 b.)

5 bodů

Průměrný počet hodin týdně, kdy je sportoviště využito spolky, školami, NNO
více než 42 h (5 b.)

5 bodů

Počet členů klubu, který je primárním uživatelem sportovního zařízení
více než 100 členů (5 b.)

5 bodů

Počet hodin týdně, kdy je zařízení otevřeno veřejnosti
více než 35 h (5 b.)

5 bodů

Odhad poměru využití děti + mládež / dospělí
2/1 (5 b.)

5 bodů

Nová stavba nebo rekonstrukce (modernizace)
rekonstrukce (modernizace) (5 b.)

5 bodů

Umožnění využívání zařízení jiným než primárním spolkem
min. 2 čestná prohlášení od jiných spolků, škol, NNO, potvrzující aktivní využívání sportoviště, v
případě výběru této varianty je příloha č.9 povinná (5 b.)

5 bodů

Žadateli je poskytována spoluúčast z jednoho nebo více veřejných zdrojů (mimo MŠMT)
spoluúčast z jednoho nebo více veřejných zdrojů je doložena v požadované formě (příloha č.2) a
činí celkově alespoň 1/3 minimální výše spoluúčasti (3 b.)

3 bodů

Právní forma žadatele
Spolek
Vyberte sport (resp. kategorii), pro který bude primárně využíváno sportovní zařízení, jenž je předmětem žádosti o
dotaci (otázka není bodově hodnocena)
fotbal
Součet bodů

44 bodů
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Číslo žádosti: V3-502019-531-00209
A. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že
• jsem se seznámil(a) se zněním podprogramu Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ (133D 531)
a porozuměl(a) jsem jeho obsahu;
• umožním provedení kontroly poskytovatelem dotace a dalšími příslušnými orgány podle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
• všechny údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom
(a), že nepravdivost tohoto čestného prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů
včetně postihu v důsledku naplnění skutkové podstaty trestného činu.
B. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, poskytovateli dotace souhlas ke zpracování všech osobních údajů, které poskytovatel dotace v
souvislosti s touto žádostí o dotaci získá za účelem řádné administrace žádosti. Souhlasím se zařazením do databáze
poskytovatele dotace a se zveřejněním mých identifikačním údajů a výše dotace na internetových stránkách poskytovatele
dotace.
C. Ostatní ujednání
Žádost o dotaci z podprogramu Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ (133D 531) může být
postoupena hodnotitelské komisi pouze v případě vyplnění všech potřebných údajů a doložení kompletních příloh. Bez
předložených povinných příloh nebude žádost věcně hodnocena a bude vyřazena při formální kontrole jako neúplná
žádost.
Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto elektronickém formuláři jsou pravdivé, úplné a nezkreslené. Jsem si vědom
(a), že po elektronickém odeslání žádosti (po stisknutí tlačítka „Odeslat žádost“) bude žádost odeslána na
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bez možnosti další uživatelské úpravy.
Prohlašuji, že právnická osoba uvedená jako žadatel v tomto formuláři je vlastníkem bankovního účtu č.:
302804514/0600, a že uvedené bankovní spojení je zadáno správně a úplně, tj. včetně předčíslí a kódu banky.

V .............................................. dne .................................

..................................................................
Jméno, příjmení žadatele (hůlkovým písmem)
a podpis (případně razítko)
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