Technické služby města Český Brod
TISK č. 15
Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 13.12.2017
Žádost TJ Slavoj Český Brod o synergii finančních prostředků na investiční
akci Rekonstrukce atletického stadionu
Předkládá: Pavel Janík,
Zpracoval: Pavel Janík,
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Aleš Kašpar, Tomáš Klinecký, Jana
Kulhánková, Vladimír Jakub Mrvík, Pavel Štěpán, Jana Marková

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí:
- v souladu s usnesením ZM 39/2017 s poskytnutím v rámci synergie finanční
prostředků na investiční akci "Rekonstrukce atletického stadionu" TJ Slavoj Český
Brod, z.s., IČO 00663191, finanční příspěvek z Fondu podpory sportu, kultury a
volného času ve výši ...... Kč.
Důvodová zpráva:
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Materiál navazuje na žádost TJ Slavoj Český Brod při podávání Žádosti o poskytnutí dotace z
MŠMT a usnesením ZM 39/2017, ve kterém ZM souhlasí s příslibem synergie veřejných
prostředků (příslib spoluúčasti z veřejného zdroje ve výši alespoň 1/3 minimální výše
spoluúčasti) projektu investiční žádosti TJ Slavoj Český Brod, z.s., IČO: 00663191, na MŠMT v
rámci Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, resp. Podprogramu
133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na Rekonstrukci
atletického stadionu. Spoluúčast města bude hrazena z prostředků Fondu podpory sportu,
kultury a volného času města Český Brod. Skutečnou výši spoluúčasti schválí zastupitelstvo
následně dle výše získané finanční dotace žadatelem.
Z vyrozumění o vyhodnocení Vyhlášené státní podpory sportu 2017/2018 - investiční akce je
upravena i výše nákladů a vlastní spoluúčasti. Celkové náklady na investiční akci činí 17 937
645 dotace MŠMT ( 60%) činí 10 762 587 Kč, z vlastních zdrojů zbývá ( 40%) to jest 7 175 058
Kč.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
V návaznosti na Usnesení ZM 39/2017 a i s tím, že stadion na Kutilce je multifunkční
( využívají ho nejen sportovci, ale i školy a slouží i na kulturní a společenské akce -

Technické služby města Český Brod
Město v pohybu, Drakiáda, hudební festivaly apod.) doporučuji této dotační možnosti
využít.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Z Fondu podpory sportu, kultury a sportu činí alespoň 1/3 synergie v minimální výši 2
391 686 Kč. O tuto částku je třeba z rozpočtu navýšit částku do Fondu.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
KO 10.3 Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních
akcí, resp. SC 10.31 a 10.3.2
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
Akce bude soutěžena dle zákona o veřejných zakázkách 134/2016 a dle požadavků
MŠMT, které z daného zákona vycházejí.
6) Vypořádání s připomínkami

