Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

12. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti
ARENA BRNO, a.s. – návrh rozpočtového opatření
Anotace
Návrh na deklarování záměru poskytnutí peněžitého vkladu společnosti ARENA BRNO, a.s. ve výši 200
000 tis. Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. souhlasí

se záměrem vložení peněžitého vkladu statutárního města Brna ve výši 200 000 000
Kč do základního kapitálu obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s., se sídlem
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČO 09133267

2. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu, za účelem
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ARENA BRNO, a. s.

Stanoviska
Finanční výbor Zastupitelstva města Brna materiál projednal dne 11. 5. 2022. Stanovisko bude
sděleno.
Materiál byl projednán Radou města Brna R8/217 a schválen jednomyslně 10 členy.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí odboru - Odbor investiční
10.5.2022 v 12:26
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
10.5.2022 v 13:32

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Důvodová zpráva
Na Z8/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 21. 4. 2020 bylo schváleno založení
obchodní společnosti ARENA BRNO, a. s., za účelem výstavby multifunkční haly, a to
s minimálním základním kapitálem ve výši 2 000 000 Kč. Na základě tohoto usnesení
Zastupitelstva města Brna došlo dne 4. 5. 2020 ke vzniku společnosti.
Od svého vzniku se začala společnost spolupodílet na činnostech souvisejících s výstavbou
multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně (dále jen „hala“) a na základě smlouvy
o společném zadávání se stala i spoluzadavatelem u veřejných zakázek týkajících se výstavby
haly.
Souběžně s tím probíhají na úrovni statutárního města Brna kroky ve věci notifikace veřejné
podpory, neboť vzhledem k financování výstavby haly z veřejných zdrojů je třeba schválení
veřejné podpory ze strany Evropské komise. V současné době intenzivně probíhá prenotifikační
fáze.
Vzhledem k tomu, že doposud nebylo vydáno rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti
podpory s vnitřním trhem, nebyly doposud společnosti ARENA BRNO, a. s. poskytnuty
prostředky na zvýšení základního kapitálu. Nicméně vzhledem k tomu, že se předpokládá
ukončení prenotifikačního řízení v průběhu letních měsíců letošního roku a následné přijetí
pozitivního rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory, je předkládán do orgánů
města návrh na deklarování záměru poskytnutí peněžitého vkladu společnosti ARENA BRNO,
a.s. ve výši 200 000 tis. Kč spolu s návrhem rozpočtového opatření pro jejich alokování v rámci
rozpočtu města Brna.
Tyto finanční prostředky, jejichž vložení do kapitálu je rovněž podmíněno přijetím pozitivního
rozhodnutí Evropské komise, by po jejich vložení do základního kapitálu sloužily pro účely
nákupu pozemků (na nichž by mělo dojít k plánované výstavbě multifunkční haly), k úhradě
nákladů souvisejících s úvěrem na výstavbu multifunkční haly a dále k úhradě dalších nákladů
souvisejících se zadáváním veřejných zakázek nezbytných pro výstavbu multifunkční haly.
Materiál nebyl z časových důvodů projednán Komisí investiční RMB

Strana 3 / 5

Rozpočtové opatření

v tis.Kč

Kapitálové výdaje - zvýšení
ORJ

§

5600 3419

Pol.

ÚZ

6201

ORG

Věcná náplň

Upr. rozpočet
k 27. 4. 2022

2563 Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města

Úprava
rozpočtu + -

200 000

Rozpočet
po změně

200 000

Financování - zvýšení
ORJ

1700

§

Pol.

8115

ÚZ

ORG

Věcná náplň

Zapojení volných zdrojů minulých let k financování kapitálových výdajů

Upr. rozpočet
k 27. 4. 2022

33 700

Úprava
rozpočtu + -

200 000

Rozpočet
po změně

233 700
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JUDr.
Vaňková
Mgr.
Hladík
Bc.
Koláčný
JUDr.
Oliva
JUDr.
Kerndl
Róbert
Čuma
Ing. Fišer
Ing. Grund
RNDr.
Chvátal
Ing.
Kratochvíl
Mgr.
Suchý

Rada města Brna
Schváleno jednomyslně 10 členy.
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