
 
OREL-investiční záměr 2009

1. Předkládající subjekt 

Jednota (župa) 

Adresa: PSČ:

IČ: Číslo registrace v Orlu:

2. Základní údaje
Název akce / stavby :
Stavebník :
Charakter stavby:( např. novostavba,  
přístavba, dostavba, nástavba, rekonstrukce,  
pořízení strojů a zařízení) 
Místo akce / stavby: 
obec, ulice, 

PSČ:
č.p.

Sportovní odvětví :
(týkající se akce / stavby)

3. Údaje o vlastnictví dotčených nemovitostí:
Při poskytnutí dotace do majetku jiného subjektu, než je příjemce dotace, musí být předložena smlouva o užívání  ( nájem,  
výpůjčka ) na dobu nejméně 15ti let od doby poskytnutí dotace a souhlas vlastníka s realizací akce ( přiložit výpis z katastru 
nemovitostí( LV - list vlastnictví ) a snímek katastrální mapy ne starší 3 měsíců

Vlastník 
dotčené nemovitosti

IČ:
LV č: Katastrální území:

Parc. čísla
dotčených pozemků
Adresa: PSČ:

Skutečný uživatel: IČ:
Adresa: PSČ:
Užívání na základě smlouvy o: uzavřené od: do:

4. Kontaktní údaje předkladatele 
kontaktní osoba pro akci: tel:
fax: mobil: e-mail:
adresa: 

vypracoval: dne: podpis: 

schválil ( jméno statutárního zástupce:)

dne: v 

podpis: razítko:
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5. Popis akce / stavby
Popis architektonického a stavebně technického řešení (technická zpráva), parametry stavby, údaje o napojení na inženýrské  
sítě  a  zabezpečení  dodávek  surovin,  energií,  vody,  vyhodnocení  z hlediska  hygienických,  bezpečnostních  a  požárních  
předpisů, v  případě rekonstrukcí,  modernizací a oprav i popis současného stavu.

Vliv stavby na zaměstnanost, životní prostředí, zábor zemědělské nebo lesní půdy, finanční zdroje k zabezpečení provozu

6. Údaje o stavu stavebního případně územního řízení ( u nových staveb doložit stanovisko územního plánu )

Stavební řízení

Územní řízení

7. Stav předprojektové, resp. projektové přípravy ( existence studií a projektů nebo termín jejich zadání)
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8. Zdůvodnění akce / stavby
Zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její  efektivnosti se zřetelem k prokazatelně  prováděnému rozsahu sportovní  
a tělovýchovné činnosti, k velikosti členské základny a dosahované výkonnosti, k počtu a velikosti pořádaných programových  
akcí, k počtu a úrovni činností, přínos  pro sportovní hnutí a veřejnost atd.

9. Náklady a zdroje financování akce / stavby
Celkové předpokládané náklady na realizaci akce / stavby: Kč.

z toho před rokem 2009 Kč. z toho v roce  2009 Kč.

z toho investiční Kč.
neinvestiční Kč. z toho investiční Kč.

neinvestiční Kč.
Zdroje financování akce / stavby

Proinvestované finanční zdroje Předpokládané finanční zdroje
z toho celkem před rokem 2009 Kč. z toho celkem v roce  2009 Kč.
vlastní zdroje Kč. vlastní zdroje Kč.
dotace ze státního rozpočtu Kč. dotace ze státního rozpočtu Kč.
dotace z územních rozpočtů Kč. dotace z územních rozpočtů Kč.
ostatní *) Kč. ostatní *) Kč.
Doložit doklad o zajištění dalších zdrojů plánovaných na úhradu finančních potřeb akce v roce poskytnutí dotace ,- ( např.  
prohlášení jednoty (župy) nebo kopie zápisu z jednání zastupitelstva  ).  

*) specifikujte

10. přílohy 
Uveďte zda  je součástí žádosti / investičního záměru   ( ano / ne ) ano /  

ne
1 Vyplněný a podepsaný formulář žádosti o poskytnutí investiční dotace 
2 Ověřená kopie dokladu o IČ.  vystavená Českým statistickým úřadem   
3 Formuláře ISPROFIN 
4 Souhrnný rozpočet na úrovni výkazu výměr
5 Stanovisko příslušné župy
6 Stanovisko města nebo obce ve vazbě na koncepci rozvoje a na územní plán
7 Fotodokumentace -  2 fotografie vystihujících aktuální stav
8 Aktuální úplný výpis z katastru nemovitostí ( LV ) - ne starší tří měsíců
9 Snímek katastrální mapy - s vyznačením předmětných nemovitostí - ne starší tří měsíců
10 Projekt nebo studie u staveb ( 2 – 4 výkresy vystihující technický záměr), technická zpráva
11 Platná   dlouhodobá  ( ještě  min. 15 let )  nájemní   smlouva  ( pouze  pokud existuje nájemní vztah ) 
12 Souhlas vlastníka s realizací dotované akce - ( pouze  pokud existuje nájemní vztah )
13 Doklady o zdrojích dofinancování akce - mimo státní rozpočet ( pouze k roku žádosti o dotaci )
14 Potvrzení  finančního úřadu, že žadatel nemá daňové  nedoplatky  ( ne starší 3 měsíce )
15 Potvrzení správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá  nedoplatky (  ne starší 3 měsíce )

*) uveďte případné další přílohy

VZOR vyplnění IZ - pouze pro informaci - nepřikládat k     investičnímu záměru ! ! !  
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1. Předkládající subjekt

Jednota (župa) Orel jednota Brno

Adresa: Brno, Pellicova 2c  PSČ: 602 00

IČ: 544833 Číslo registrace v Orlu:

2. Základní údaje
Název akce / stavby : Orel-Brno - Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí 
Stavebník : Orel jednota Brno
Charakter stavby:(např.  novostavba,  
přístavba, dostavba, nástavba, rekonstrukce,  
pořízení strojů a zařízení) 

Rekonstrukce

Místo akce / stavby: 
obec, ulice Brno, Pellicova 2c

PSČ: 602 00
č.p. 2c

Sportovní odvětví :
(týkající se akce / stavby) Fotbal

3. Údaje o vlastnictví dotčených nemovitostí:
Při poskytnutí dotace do majetku jiného subjektu, než je příjemce dotace, musí být předložena smlouva o užívání  ( nájem,  
výpůjčka ) na dobu nejméně 15ti let od doby poskytnutí dotace a souhlas vlastníka s realizací akce ( přiložit výpis z katastru 
nemovitostí( LV - list vlastnictví ) a snímek katastrální mapy ne starší 3 měsíců

Vlastník 
dotčené nemovitosti

Orel jednota Brno IČ: 544833
LV č: 1492 Katastrální území: Brno

Parc. čísla
dotčených pozemků parc. č. 1455/88, parc. č.  st. 88/9,  parc. č. 149/1

Adresa: Brno, Pellicova 2c PSČ: 602 00

Skutečný uživatel: vlastník IČ: 544833
Adresa: PSČ:
Užívání na základě smlouvy o: uzavřené od: do: 

4. Kontaktní údaje předkladatele
kontaktní osoba pro akci: Petr Mulíček tel: 543244880
fax: 543244882 mobil: e-mail: petr.mulicek@orel.cz
adresa: Horní Dolina, Sportovní 102, PSČ  758 92

vypracoval: Petr Mulíček dne: 19.8. 2008 podpis: 

schválil ( jméno statutárního zástupce): Ladislav Kotík
dne: 20.8. 2008 v Brně

podpis: razítko:

5. Popis akce / stavby

4



Popis architektonického a stavebně technického řešení (technická zpráva), parametry stavby, údaje o napojení na inženýrské  
sítě  a  zabezpečení  dodávek  surovin,  energií,  vody,  vyhodnocení  z hlediska  hygienických,  bezpečnostních  a  požárních  
předpisů, v  případě rekonstrukcí,  modernizací a oprav i popis současného stavu.

Je nutné vždy vyplnit, nestačí odkaz na studii !!!!
Popis stávajícího stavu.
     Stávající  objekt  fotbalových  šaten  byl  vybudován  v sedmdesátých  letech  minulého  století  a  je 
pro  sportovní  účely nepřetržitě  užíván bez zásadních oprav a  rekonstrukcí.  Sociální  zázemí  neodpovídá 
současným hygienickým a bezpečnostním předpisům. Na budově jsou patrná technická poškození fasády, 
střešní krytiny i dřevěných okenních a dveřních výplní. Stávající kotel na pevná paliva bylo nutné pro časté 
technické havárie vyřadit z provozu a ve špatném technickém stavu jsou i všechny rozvody UT. Objekt je 
napojen  na  veřejné  rozvody  vody  a  kanalizace.  Smluvně  je  zajištěna  dodávka  el.  energie.  Rozvody 
elektroinstalace odpovídají současným předpisům a nebudou předmětem rekonstrukce. 
   
Navrhované řešení.
     Plánovaná rekonstrukce řeší celkově nevyhovující technický a hygienický stav jednopodlažního objektu 
šaten  a  sociálního  zázemí.  Uvedenou rekonstrukcí  dojde k úpravě stávajícího  sociálního  zázemí  tak,  že 
z původních  dvou  sprch  a  dvou  šaten,  budou  vybudovány  čtyři  šatny  a  dvě  sociální  zázemí  s tím,  že 
v každém takovém zázemí  budou  umístěny  čtyři  sprchové  kouty  a  dvě  WC.  Na  podlahy bude  použita 
keramická  protiskluzová  dlažba  a  stěny  v celém  soc.  zázemí  budou  obloženy  keramickými  obklady. 
Současně budou instalovány nové zařizovací předměty. Vnitřní vápenné omítky budou po částečné úpravě 
vymalovány. Součástí plánované rekonstrukce je plynofikace objektu, nová přípojka plynu a rekonstrukce 
rozvodů ústředního topení.  Plynofikací  bude nahrazeno stávající  vytápění  pevnými palivy.  Rozvody UT 
budou  provedeny  v plastu  a  nově  bude  osazeno  9  velkoplošných  radiátorů.  Celý  objet  bude  vytápěn 
plynovým  kotlem  o  výkonu  36  KW.  Zabezpečení  dodávky  plynu  je  projednáno  a  odsouhlaseno 
s dodavatelem.  V souvislosti  s nutností  zamezení  tepelných  ztrát  bude  nově  osazeno  8  plastových  oken 
a  dvoje  plastové  dveře,  zároveň  bude  provedena  celková  rekonstrukce  fasády  z minerálních  materiálů. 
Stávající na mnoha místech poškozená eternitová krytina bude nahrazena bitumenovými střešními šindeli 
a bude provedena montáž nových okapů a svodů z pozinkovaného plechu. 

Vliv stavby na zaměstnanost, životní prostředí, zábor zemědělské nebo lesní půdy, finanční zdroje k zabezpečení provozu

Rekonstrukcí nebudou dotčeny uzavřené smlouvy na dodávku el. energie, vody a odvodu odpadních vod. 
Plánovanou rekonstrukcí nedojde ke zvýšení nákladů souvisejících se zajišťováním provozu objektu šaten. 
Provoz  je  financován  z vlastních  prostředků,  které  má  TJ  zajištěny  pro  rok  2008  i  roky  následující. 
Rekonstrukce nemá dopad na stav zaměstnanosti. Při realizaci rekonstrukce nedojde k záboru zemědělské 
ani  lesní  půdy.  Změnou  způsobu  vytápění  dojde  ke  snížení  zdrojů  znečišťování  ovzduší  a  tím 
i  ke zkvalitnění  životního  prostředí.  Rekonstrukce  nemá žádný negativní  vliv  z hlediska  požadavků 
ochrany  veřejného  zdraví.  Rekonstrukce  bude  provedena  v souladu  s technickými  normami  ČSN, 
bezpečnostními  a  hygienickými  předpisy,  vyjádření  příslušných  orgánů  je  součástí  dokumentace 
ke  stavebnímu  řízení.  Detailně  je  rekonstrukce  objektu  šaten  popsána  v přiložené  technické  zprávě. 
Plánovaný rozsah prací je uveden v přiloženém souhrnném rozpočtu. Hlavní parametry stavby jsou uvedeny 
v přiložených formulářích ISPROFIN.

6. Údaje o stavu stavebního případně územního řízení ( u nových staveb doložit stanovisko územního plánu )

Stavební řízení V případě schválení dotace bude žádost o vydání stavebního povolení podána 
v měsíci březnu 2009. 

Územní řízení Jedná se o stavbu s vydaným povolením k užívání - územní řízení se nevyžaduje.

7. Stav předprojektové, resp. projektové přípravy ( existence studií a projektů nebo termín jejich zadání)

Na  plánovanou  rekonstrukci  je  zpracována  studie  s technickou  zprávou  (viz  příloha).  Projektová 
dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována v průběhu 1. čtvrtletí 2009.

8. Zdůvodnění akce / stavby
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Zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její  efektivnosti se zřetelem k prokazatelně  prováděnému rozsahu sportovní  
a tělovýchovné činnosti, k velikosti členské základny a dosahované výkonnosti, k počtu a velikosti pořádaných programových  
akcí, k počtu a úrovni činností, přínos  pro sportovní hnutí a veřejnost atd.
Realizací plánované rekonstrukce budou vytvořeny podmínky pro zajištění provozu šaten a sociálního zázemí 
na dobré hygienické a technické úrovni, a tím i podmínky pro další rozvoj sportu vzhledem k velikosti členské 
základny.

Objekt  šaten  slouží  především jako  sociální  zázemí  pro  fotbalová  družstva  ve  všech  věkových  kategoriích. 
V dopoledních hodinách šatny využívá základní škola jako zázemí pro sportovní aktivity  svých žáků.

Jednota Brno v současné době sdružuje více jak 200 sportovců rozdělených dle věkových kategorií do 8 družstev, 
která jsou zařazena do pravidelných a dlouhodobých soutěží.

Jednota Brno se zaměřuje především na sportovní výchovu dětí a mládeže.

9. Náklady a zdroje financování akce / stavby
Celkové předpokládané náklady na realizaci akce / stavby: 4.760.000 Kč.

z toho před rokem 2009 0 Kč. z toho v roce  2009 4.760.000 Kč.

z toho investiční 0 Kč.
neinvestiční 0 Kč. z toho investiční 4.760.000 Kč.

neinvestiční 0 Kč.
Zdroje financování akce / stavby

Proinvestované finanční zdroje Předpokládané finanční zdroje
z toho celkem před rokem 2009 0 Kč. z toho celkem v roce  2009 4.760.000 Kč.
vlastní zdroje 0 Kč. vlastní zdroje 500.000 Kč.
dotace ze státního rozpočtu 0 Kč. dotace ze státního rozpočtu 4.000.000 Kč.
dotace z územních rozpočtů 0 Kč. dotace z územních rozpočtů 260.000 Kč.
ostatní *) 0 Kč. ostatní *) 0 Kč.
Doložit doklad o zajištění dalších zdrojů plánovaných na úhradu finančních potřeb akce v roce poskytnutí dotace ,- ( např.  
prohlášení jednoty (župy) nebo kopie zápisu z jednání zastupitelstva  ).  

*) specifikujte

10. přílohy

Uveďte zda  je součástí žádosti / investičního záměru   ( ano / ne ) ano /  
ne

1 Vyplněný a podepsaný formulář žádosti o poskytnutí investiční dotace (  formulář MŠMT )  ne
2 Ověřená  kopie dokladu o IČ.  vystavený Českým statistickým úřadem - pokud není vyznačeno na stanovách  ano
3 Formuláře ISPROFIN ano
4 Souhrnný rozpočet na úrovni výkazu výměr ano
5 Stanovisko příslušné župy ano
6 Stanovisko města nebo obce ve vazbě na koncepci rozvoje a na územní plán ano
7 Fotodokumentace -  2 fotografie vystihujících aktuální stav ano
8 Aktuální úplný výpis z katastru nemovitostí ( LV ) - ne starší tří měsíců ano
9 Snímek katastrální mapy - s vyznačením předmětných nemovitostí - ne starší tří měsíců ano
10 Projekt nebo studie u staveb ( 2 – 4 výkresy vystihující technický záměr), technická zpráva ano
11 Platná   dlouhodobá  ( ještě  min. 15 let )  nájemní   smlouva  ( pouze  pokud existuje nájemní vztah ) ne
12 Souhlas vlastníka s realizací dotované akce - ( pouze  pokud existuje nájemní vztah ) ne
13 Doklady o zdrojích dofinancování akce - mimo státní rozpočet ( pouze k roku žádosti o dotaci ) ano
14 Potvrzení  finančního úřadu, že žadatel nemá daňové  nedoplatky  ( ne starší 3 měsíce ) ano
15 Potvrzení správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá  nedoplatky (  ne starší 3 měsíce ) ano

*) uveďte případné další přílohy

Pokyn MF ČR č. R 1 - 07 - k vyhlášce 560/2006 Sb.
k řízení programů a provozování informačního systému programového financování 
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( výňatek týkající se investičního záměru  - Je nutné se vyjádřit ke všem bodům odstavce 1.)
pro informaci - tento list nepřikládat k     žádosti !!!! )  
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