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

164. Návrh na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru
sportu MMB na rok 2022 - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Zastupitelstvu města Brna je předkládán materiál na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru
sportu MMB, a to v souvislosti se zajištěním nestavebních investic na fotbalovém stadionu Srbská.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č..... tohoto zápisu z důvodu
navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB na rok 2022

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/219 konané dne 11. 5. 2022 a doporučila
ZMB ke schválení.
Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru ZMB konaného dne 11. 5. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek, vz. Mgr. Běla Fikesová
vedoucí odboru - Odbor sportu
12.5.2022 v 13:07
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
12.5.2022 v 13:12

Sestava vytvořena 12.5.2022 v 13:24
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Důvodová zpráva

Statutární město Brno je vlastníkem Městského fotbalového stadionu na Srbské ul. 47 v Brně.
Toto městské sportoviště má v dlouholetém pronájmu fotbalový klub FC Zbrojovka Brno, a.s.,
která je jeho provozovatelem a hraje na něm svá utkání. Od nadcházející sezóny 2022/2023
je brněnský fotbalový klub opět účastníkem nejvyšší fotbalové soutěže.
Poslední největší rekonstrukce stadionu byla provedena z úrovně města v roce 2001, dílčí
rekonstrukce stadionu byla provedena v roce 2015, a to zastřešení západní tribuny. Dílčí
opravy různých závad, havarijního stavu byly v průběhu let prováděny z úrovně původního
OŠMT MMB.
Vzhledem k rozsáhlému a dlouhodobě využívanému stadionu je technický stav stadionu, vč.
technologického i sociálního zázemí ve velmi špatném technickém stavu a nejsou v mnoha
oblastech splněny nároky na prvoligový stadion, vč. stavu trávníku.
Akciová společnost STAREZ-SPORT, a.s. zpracovala na základě žádosti města, vzhledem
k jejich odborným zkušenostem z různých dalších sportovišť, podkladový informativní materiál
o stavu fotbalového stadionu, který vycházel z převzatých materiálů, na základě prohlídky
stadionu, z různých posudků apod. V zájmu co nejdřívějšího zajištění nápravy špatného stavu
stadionu, je nutné bezodkladné zahájit provedení naléhavých oprav a investic. Předkládaný
materiál obsahuje návrh na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB na rok
2022.
V kapitálových výdajích (investice) předkládaný materiál řeší navýšení rozpočtu OS z důvodu
pořízení nezbytných strojních investic v předpokládané výši 2 100 tis. Kč, a to regenerační
vana-vířivka (1 000 tis. Kč) a vřetenová sekačka (1 100 tis. Kč). Pořízení uvedeného vybavení
pro fotbalový stadion Srbská je mimořádnou prioritní investicí v souvislosti s nutným
vytvořením zázemí a podmínek pro konání mezinárodního utkání v rámci kvalifikace ME 2023
v červnu t.r.

Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:
Komise RMB pro tělovýchovu a sport – materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/219 konané dne 11. 5. 2022 a
doporučila ZMB ke schválení.
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Schváleno jednomyslně 11 členy.
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Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - zvýšení
ORJ

§

pol.

5100

3412

6122

ÚZ

v tis. Kč
ORG

3018

Věcná náplň

Nestavební investice Odboru sportu

Upr. rozpočet
k 10. 5. 2022

5 390

Úprava
rozpočtu + -

2 100

Financování - zvýšení
ORJ

1700

§

pol.

8115

Rozpočet
po změně

7 490
v tis. Kč

ÚZ

ORG

Věcná náplň

Zapojení volných zdrojů minulých let k financování kapitálových výdajů

Upr. rozpočet
k 10. 5. 2022

33 700

Úprava
rozpočtu + -

2 100

Rozpočet
po změně

35 800
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