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

28. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - květen 2022
- návrh rozpočtového opatření
Anotace
Materiál řeší přesuny částí výdajů rozpočtu Odboru investičního MMB v roce 2022 z důvodu jejich
aktualizací.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. poskytnutí individuální investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová
společnost se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 25512285 ve
výši 11.500.000 Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2022 na úhradu výdajů
souvisejících s realizací projektu příjemce Výstavba VO – rekonstrukce Mendelova
náměstí – úprava veřejného prostranství – fáze I
2. smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace na úhradu výdajů
souvisejících s realizací projektu příjemce Výstavba VO – rekonstrukce Mendelova
náměstí – úprava veřejného prostranství – fáze I, která tvoří přílohu č. … tohoto
zápisu
3. změnu účelu použití části investičního transferu schváleného městské části BrnoMedlánky na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/33., konaného dne
9.11.2021, bod 37. v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2022 ve výši
750 tis. Kč z „Parkoviště na ulici Matalova“ na „Dobudování SC Sýpka včetně
výtahu, klimatizace a vnitřního zařízení – II. etapa s termínem vyúčtování do
30.11.2022
4. prodloužení termínu vyúčtování investičního transferu schváleného městské části
Brno-Medlánky na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/21., konaného
dne 10.11.2020, bod 40. v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2021
z 30.9.2022 na 30.11.2022
5. poskytnutí investičního transferu městské části Brno – Židenice na investiční akci
Šámalova 10 – statické zajištění objektu a stavební úpravy objektu na výukové
prostory a ordinace ve výši 4.000 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2022 s tím, že
městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu
do 31.01.2023
6. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu aktualizací rozpočtu Odboru
investičního MMB, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu.

2. pověřuje

vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 14:20
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Stanoviska
Materiál bude předložen na schůzi Rady města Brna a Finanční výbor Zastupitelstva města Brna,
obojí konané dne 11.5.2022. Stanoviska budou sdělena.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí odboru - Odbor investiční
10.5.2022 v 11:27
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
10.5.2022 v 14:20

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 14:20
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Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha (žádost - medlánky.pdf)
Příloha (žádost - tsb.pdf)
Příloha (žádost - židenice.pdf)
Příloha k usnesení (Dotační smlouva_TSB Mendlak_01cistopis.pdf)
Příloha k usnesení (tabulka RO (1).pdf)
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Důvodová zpráva
Odbor investiční MMB předkládá Zastupitelstvu města Brna materiál, který vznikl kombinací
dvou požadavků, a to požadavku na zajištění schválení převodu nedočerpaných finančních
prostředků u vybraných investičních akcí roku 2021 do roku 2022 a zajištění požadavku na
finanční krytí investičních akcí v rámci části výdajů rozpočtu roku 2022 z důvodu jejich
aktualizací. Přehled všech investičních akcí tvoří přílohu usnesení – tabulka Rozpočtové
opatření.
První požadavek – převod finančních prostředků roku 2021 do roku 2022 zajišťuje finanční krytí
u vybraných investic v realizaci a jedná se o akce – ORGY: 2227, 2189, 2609, 2827, 2836, 2837,
3062, 3153, 3348, 33481, 4220, 4280, 2236, 2237, 2257, 2416, 2317, 3340, 2319, 2564, 4530,
4541, 2330, 2614, 2766, 2253, 3065, 2231. Jedná se o investice v realizaci a tímto materiálem
navrhujeme převod jejich nedočerpaných položek.
Druhý požadavek – aktualizace rozpočtu vybraných investičních akcí v roce 2022, tedy nad
rámec investic v realizaci, jedná se o tyto investiční akce:
ORG 2301 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – dotace TSB,
a.s. - finanční prostředky poskytované formou dotace jsou v účetnictví vedeny jako záloha,
která podléhá vyúčtování s rozpočtem města Brna. V této souvislosti je rovněž předkládán ke
schválení návrh dotační smlouvy. Specifikace je doložena v žádosti, která je součástí materiálu.
ORG 3009 MČ Brno - Medlánky – 750 tis.Kč - dokončení rekonstrukce Společenského centra
Sýpka, specifikace je doložena v žádosti, která je součástí materiálu.
ORG 3009 MČ Brno - Židenice - Šámalova 10 - statické zajištění objektu a stavební úpravy
objektu na výukové prostory a ordinace – 4.000 tis.Kč - specifikace je doložena v žádosti, která
je součástí materiálu.
ORG 2072 Nová Zbrojovka – propojení MČ přes řeku Svitavu – 5.000 tis. Kč - pro letošní rok jsou
požadované výdaje určeny na administraci JŘBU a na dopracování studie.
ORG 2669 Jakubské nám. 5 / Moravské nám. 3 – rekonstrukce – 4.000 tis.Kč - předpokládané
náklady stavby (Divadlo Bolka Polívky) ve výši 80 mil.Kč odpovídají výši ceníkových prací na
projektovou dokumentaci ve výši 6.000 tis.Kč. Ve stávajícím rozpočtu města Brna jsou
alokovány fin. prostředky pouze ve výši 2.000 tis.Kč. Z důvodu ukončení výběrového řízení na
dodavatele projekčních prací je nutné navýšení na zajištění finančního krytí dané smlouvy.
Zdrojem krytí jsou finanční prostředky, které jsou dosud alokovány pod Odborem investičním
MMB, konkrétně u těchto investičních akcí:
ORG 2462 Východní obchvat Žebětína – 1.000 tis.Kč, vzhledem k odvolání se účastníků
územního řízení územní rozhodnutí nenabylo právní moci a nelze v současné době zahájit
majetkoprávní vypořádání. Částečné čerpání výdajů na rok 2022 se tak pravděpodobně
posouvá až do roku 2023.
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ORG 2831 Terminál Starý Lískovec – 10.488 tis.Kč, i když můžeme počítat s tím, že získáme
veškerá potřebná stavební povolení ještě v letošním roce, tak nedokončená kolaudace
komunikace U Leskavy a její nepředání do vlastnictví města znemožňuje realizaci Terminálu tak,
jak je momentálně naprojektováno. Proto probíhá příprava projektu na novou komunikaci
k plánovanému Terminálu, povolení v letošním roce však není reálné. V roce 2022 proto
předpokládáme pouze realizaci výměny potrubí kanalizace (SO 310).
ORG 2301 Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství – 9.815 tis.Kč, jedná se o
investiční akci, která je kumulovanou akcí z hlediska alokace finančních prostředků v rozpočtu
města, tzn. jak pro přímé výdaje města, tak pro výdaje určené na akce zajišťované společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - na vodohospodářskou infrastrukturu a akce zajišťované
společností Technické sítě Brno, akciová společnost - na výstavbu veřejného osvětlení.
ORG 2333 Realizace SSO Chelčického – 500 tis.Kč, jedná se o výdaje, kde je očekáváno pouze
částečné čerpání v roce 2022 z důvodu složité majetkoprávní přípravy.
ORG 3009 Investiční převody mezi městem a městskými částmi – 750 tis.Kč, konkrétně z akce
MČ Brno-Medlánky z akce Parkoviště na ulici Matalova dle požadavku městské části.
Pol. 8115 Posledním zdrojem krytí je Fond rezerv a rozvoje (FRR), kdy se jedná o zapojení
nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru investičního MMB z roku 2021 do rozpočtu města
Brna na rok 2022.
Materiál nepodléhá schválení v komisích Rady města Brna.
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Statutárnía město

Doručeno:

29 MM
Naše č.j.:
n

Brno

HB/0161485/2022 7 BC

5

Statutární město Brno

pal

druh:

JUDr. Robert Kerndl

Magistrát města Brna
Husova 12
601 67 Brno

V Brně dne 14. 3. 2022

Věc:

Žádost

městské

části o souhlas

se změnou

poskytnutého z Odboru investic pro rok 2022

účelu

části finančního

transferu

Vážený pane náměstku,

pro

letošní

rok

naše

městská

část

získala

z Odboru

investic

finanční

transfer

na

rekonstrukci parkoviště Matalova ve výši 4 000 000 Kč. Rekonstrukci se však podařilo
vysoutěžit levněji. Loni jsme rovněž z Odboru investic získali finanční transfer na
dokončení rekonstrukce Společenského centra Sýpka, který byl převeden do
letošního roku. U Sýpky jsou ale reálné náklady mnohem vyšší než náklady původně
rozpočtované.

Ze shora uvedeného důvodu tímto zdvořile žádáme o souhlas se změnou účelu části

finančního transferu ve výši 750 000 Kč, poskytnutého z Odboru investic pro rok 2022
původně na rekonstrukci parkoviště Matalova, na nový účel, a to dokončení
rekonstrukce Společenského centra Sýpka.
S úctou
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Předmět:

Vyúčtování SC Sýpka

Dobrý den,
žádáme tímto o prodloužení termínu pro vyúčtování transferu pro akci rekonstrukce SC Sýpka a to do 30. 11. 2022.
S pozdravem

ONE

==

Jste si jisti, že opravdu potřebujete vytisknout tento email? Myslete na přírodu a lesy.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ: Tento e-mail včetně jakýchkoliv
nebo sdělení pod ochranou právních předpisů, zejména osobní
jste ho zřejmě omylem či se vás jeho obsah netýká, uvědomte
byste e-mail neměli kopírovat ani s ním jinak nakládat pro své

souborů či příloh k němu připojených může být
údaje chráněné nařízením GDPR. Nejste-li jeho
prosím neprodleně odesílatele a vymažte ho ze
potřeby či s jeho obsahem seznámit jakoukoliv

důvěrný a může obsahovat údaje
zamýšleným adresátem a obdrželi
svého systému. V takovém případě
třetí osobu.

[Strana]
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Předmět:

SC Sýpka

Dobrý den,
upřesňuji písemný požadavek městské části z 14.3.2022 a můj email z 20.4.2022.
Žádáme o změnu účelu využití části letošního schváleného investičního transferu z města Brna ve výši 750 tis. Kč
z akce „Parkoviště na ulici Matalova“ na akci „Dobudování SC Sýpka včetně výtahu, klimatizace a vnitřního zařízení—
II. etapa“ s termínem vyúčtování do 30.11.2022.
A dále žádáme o prodloužení termínu vyúčtování loni schváleného a na MČ zaslaného investičního transferu
v objemu 7 450 tis. Kč na akci „Dobudování SC Sýpka včetně výtahu, klimatizace a vnitřního zařízení— II. etapa“
z 30.9.2022 do 30.11.2022.

Prosím o projednání obou požadavků v Zastupitelstvu města Brna dne 17.5.2022.

Děkuji a jsem s pozdravem

-MBE

MN

8

|

|

|
|
|

7 Jste si jisti, že opravdu potřebujete vytisknout tento email? Myslete na přírodu a lesy.
DŮVĚRNOST INFORMACÍ: Tento e-mail včetně jakýchkoliv
nebo sdělení pod ochranou právních předpisů, zejména osobní
jste ho zřejmě omylem či se vás jeho obsah netýká, uvědomte
byste e-mail neměli kopírovat ani s ním jinak nakládat pro své

souborů či příloh k němu připojených může být
údaje chráněné nařízením GDPR. Nejste-li jeho
prosím neprodleně odesílatele a vymažte ho ze
potřeby či s jeho obsahem seznámit jakoukoliv

důvěrný a může obsahovat údaje
zamýšleným adresátem a obdrželi
svého systému. V takovém případě
třetí osobu.
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Statutární

Doručeno:

z a rzoš ně Be

Právnická/fyzieká osoba

Rok 2022 - 2023

Termín podání:

město

28. 02.2022

Brno

KARTU
sean

Kontakt: OI MMB, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Název žadatele: Technické sítě Brno, akciová společnost

Adresa sídla žadatele: Barvířská 822/5, 602 00Brno

PSČ: 602 00

Telefon:

Webové stránky:

Mobil:

Forma právnické

spolek

osoby (označte/dopište):

E-mail:

obecně | | církevníči | příspěvková | obchodní

prospěšná

společnost

náboženská

| společnost

organtzace

společnost

akciová
společnost

Registrováno u:
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2500

Císlo a datum registrace:
1. ledna 1998

Identifikační číslo žadatele: 255 12 285

Plátce DPH*:

DIČ: CZ25512285

jiné

ANO

PS

*nehodící se škrtněte

Název a adresa peněžního ústavu:
Ceská spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu žadatele: 2025576339/0800
Identifikace
1. osob zastupujících pr. osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
Mgr. Michal Marciniszyn, předseda představenstva
Ing. Jakub Heikenwálder, místopředseda představenstva
2. osob s podílem v této právnické osobě: Statutární město Brno, 100%
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu: nejsou
Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce žadatele:
Adresa statutárního zástupce žadatele (nepovinné údaje): — ---

Telefon:

Stručný název akce nebo činnosti: realizace veřejných zakázek:
Výstavba VO — rekonstrukce Mendelova náměstí — úprava veřejného prostranství — fáze I
Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti (stručně a jasně formulovaný, v příloze rozveďte)
Odůvodnění žádosti: viz příloha
Místo realizace akce nebo činnosti:
území Statutárního města Brna
Celkové výdaje v Kč:

Termín realizace akcí nebo činností:
rok 2022

11.500.000 Kč bez DPH

(na realizaci akce nebo činnosti)

Výše požadované částky v Kč: 11.500.000 Kč
(z rozpočtu města Brna)

[Podíl dotace v %: 100

(z celkových nákladů akce nebo činnosti)

Účel použití požadované dotace (materiál, energie, služby: propagace, nájem, spoje, přeprava, tech. služby
apod.) nákup materiálu, dodávka stavebních prací

Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:

[Telefon osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:
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Příloha: Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti
Přeložení stávajícího a vybudování nového veřejného osvětlení v rámci investiční akce Mendelovo
náměstí — úprava veřejného prostranství — fáze [.

Účelem investiční akce je úprava prostoru Mendlova náměstí a snížení počtu stožárů, vybudování
designového osvětlení, nasvětlení sochy a zřízení energetických sloupků umožňujících pořádání
oslav a trhů v této lokalitě. Jedná se o komplexní modernizaci VO včetně vybudování nových
kabelových vedení a přípojek. Akce bude úzce koordinována s akcemi DPMB v této lokalitě.
Níže uvádíme přehled prací:
« Veřejné osvětlení — Mendlovo náměstí — TSB oddíl SO 401 (přeložení části VO na stožáry
DPMB, instalace cca 42 ks svítidel, instalace 2 ks podsvícených informačních panelů aj.)
* Veřejné osvětlení — Mendlovo náměstí — UMČ oddíl SO 402 (nasvětlení červeného kruhu
speciálními stožáry s celkem 22 svítidly aj.)
« Veřejné osvětlení — Mendlovo náměstí — přípojka NN pro sochu oddíl SO 410 (nasvětlení sochy
na počest G. J. Mendela, cca 8 ks zemních svítidel
« Veřejné osvětlení — Mendlovo náměstí — přípojka NN pro VES oddíl SO 411 (instalace 5 ks
výsuvných energetických sloupků)
* Přípojky zastávkových přístřešků — Mendlovo náměstí — přípojka NN pro zastávkové přístřešky
oddíl SO 421 (instalace čtyř kusů pilířů ze kterých bude napojeno celkem 25 ks zastávkových
přístřešků)
* Pokrytí nestavebních nákladů fáze I. projektu

S ohledem na termín předpokládané realizace (od 15. 3. 2022 do 30. 11. 2022) žádáme o platbu do
30. 6.2022.
Závěrečné vyúčtování bude provedeno po ukončení realizace, nejpozději k 28. 2. 2023.
|
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| Statutární

město

Brno

MMB/0157290/2022

ní

| Doručeno:

)

ABD

BOR

(fB

AWV

DOPRAVY

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

y

MA

MAJ

Listy:
druh:
i

11.03.2022
přílohy
li/sv:

|

JEIUMUUU

mmb1es832317a6 :

BZID 03765/22/OMDŽ/Ibr

VYŘIZUJE:

s

PA

(G

AJ

MD

B

NVĚÁDWU

Ja

OVA

A

7

Í y

EAE

o

5

NA

U U

DB

DIRIN

fy

Oo

Magistrát
města
Brna2,
:
i

Usek 4. náměstka primátorky
Odbor investiční

601 67 Brno

TEL.:
FAX:
E-MAIL:

DATUM:

:2

D8:

aifkbrm

2022-03-10

POČET LISTŮ: © 001

Žádost o převod finančních prostředků
Vážený pane vedoucí,
v roce 2020 jsme v rámci investičních akcí žádali o dotaci na stavbu Šámalova 10, přičemž jsme již
měli připravenou projektovou dokumentaci. Email odeslán
Na
základě žádosti byl usnesením ZMB Z8/21, bod 40 schválen transfer pro rok 2021 ve výši 4mil Kč,
na základě čehož jsme začali soutěžit v 2/2 roku 2021 zhotovitele stavby. Po vysoutěžení
zhotovitele a podpisu smlouvy 12/2021 jsme započali se statickým zajištěním budovy.
Dne 13.12.2021 byla zaslána Magistrátu města Brna, OI smlouva o dílo — VZ Stavební úpravy
objektu Šámalova 10, I. etapa, statické zajištění budovy. Termín realizace díla je stanoven do
30.04.2022, celková cena za dílo — 6.531.000,- Kč, z vlastních finančních prostředků již byly
vyplaceny na základě zálohové faktury 2.500.000,- Kč.
S ohledem na uvedené a blížící se termín ukončení prací na statickém zajištění budovy, v souladu
S usnesením ZMB Z8/21, bod 40, tímto žádáme o zaslání částky 4.000.000,- Kč na bankovní účet
MC Brmo-Zidenice s termínem vyúčtování do 30.06.2022.

S pozdravem
otisk úředního razítka

Příloha: Smlouva — statické zajištění objektu Šámalova 2411/10
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Subject: RE: Transfer Šámalova 10 - termín vyúčtování
Dobrý den paní vedoucí,
termín vyúčtování
je z našeho pohledu v pořádku.
Děkuji a jsem s pozdravem

Subject: Transfer Šámalova 10 - termín vyúčtování
Vážený pane vedoucí,
v souvislosti s připravovaným materiálem k předložení ZMB na zasedání konaném dne 17. 5. 2022 ve věci žádosti MČ
Brno-Židenice o převod finančních prostředků ve výši 4 mil. Kč a změnu termínu vyúčtování na investiční akci
„Šámalova 10- statické zajištění objektu a stavební úpravy objektu na výukové prostory a ordinace“ žádáme o
sdělení, zda je pro MČ z časového hlediska u tohoto transferu dostatečný termín vyúčtování do 31. 1. 2023.
S pozdravem

[Strana]
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SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Smlouva č. ……………..
Smluvní strany:
1. statutární město Brno
zastoupené:
sídlo:
IČO:
DIČ:
k podpisu smlouvy oprávněn:
kontaktní osoba:
tel:
e-mail:
bankovní spojení:
dotační výdajový účet:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
Dominikánské nám. 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
44992785
CZ44992785, je plátce DPH
na základě usnesení Zastupitelstva města Brna ze dne ….
č. ………Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Česká spořitelna a.s.
č. 111 211 222/0800

(dále také „poskytovatel“)
a
2. Technické sítě Brno, akciová společnost
zastoupená:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
kontaktní osoba:
tel:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Barvířská 822/5, 602 00 Brno
25512285
CZ25512285
u Městského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2500
Česká spořitelna, a.s.
202 557 6339/0800

(dále jen „příjemce“)
uzavírají tuto
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SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Článek I.
Účel dotace
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí individuální investiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na úhradu výdajů souvisejících s realizací
projektu příjemce „Výstavba VO – rekonstrukce Mendelova náměstí – úprava veřejného
prostranství – fáze I“, jehož předmětem je komplexní modernizace VO v prostoru
Mendelova náměstí včetně vybudování nových kabelových vedení a přípojek, a to na
základě žádosti evidované pod č.j. MMB/0126049/2022.
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů“).
4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
5. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
6. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107
až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smlouvy o založení
Evropského společenství), zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět
na účet poskytovatele.
7. V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a tyto výhody budou
naplňovat znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými
předpisy v oblasti veřejné podpory.
Článek II.
Výše dotace
1. Příjemci je poskytována investiční dotace ve výši 11.500.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů
pět set tisíc korun českých) na úhradu investičních výdajů spojených s realizací projektu
uvedeného v čl. I této smlouvy.
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Článek III.
Způsob poskytnutí dotace
1. Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Dotace
je poskytována formou zálohy s povinností následného vypořádání.
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu od 01.01.2022 do 28.02.2023.
Prostředky dotace pro příslušný kalendářní rok nelze převádět do roku následujícího.
Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu
převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné
oprávněné právnické či fyzické osoby. Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje projektu, které
se bezprostředně vztahují k realizaci daného projektu.
2. Příjemce je oprávněn provádět změny projektu jen s předchozím písemným souhlasem
poskytovatele. Za písemný souhlas se považuje uzavření dodatku k této smlouvě, jehož
předmětem je požadovaná změna.
3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této smlouvy. Příjemce je povinen dosáhnout účelu, na který mu byla
dotace poskytnuta, nejpozději do 28.02.2023.
4. Uznatelné výdaje projektu pro příslušný kalendářní rok musí vzniknout v době
od 01.01.2022 do 28.02.2023.
5. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 1 tohoto
článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena
po vyúčtování zálohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude výdaj
považován za uznatelný maximálně do výše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře
6. Pokud příjemce:
a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
uvede všechny uznatelné výdaje bez daně z přidané hodnoty (DPH není pro příjemce
uznatelným výdajem),
b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH
na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro příjemce
uznatelným výdajem),
c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující
se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro příjemce
uznatelným výdajem),
d) není plátcem DPH a do 12 měsíců od data pro předložení závěrečné zprávy a finančního
vypořádání dotace se stane plátcem DPH, má povinnost nahlásit tuto skutečnost
bezodkladně poskytovateli a předložit novou závěrečnou zprávu a finanční vypořádání
dotace do 30 dnů od data účinnosti rozhodnutí o registraci plátce DPH, v té části
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dotace, kde má nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede
všechny uznatelné výdaje bez daně z přidané hodnoty (DPH není pro příjemce
uznatelným výdajem).
7. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní-li příjemce definici zadavatele podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je
dále povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.
8. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle
tohoto zákona, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se
k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví,
s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f) a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné,
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich
trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k dotaci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci). Příjemce odpovídá za
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití
dotace uvedením „SMB 202x, č.dot. sml…., v částce …“. Příjemce uvede toto označení
zejména na originálech výpisů z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále
pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech, smlouvách (pokud na
jejich základě probíhá fakturace či platba), originálech evidence docházky a mzdových
listech.
9. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelé zboží a služeb, příp. stavebních prací pro příjemce) umožnily kontrolnímu
orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu
kontroly.
10. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 28.02.2023 finanční vypořádání
dotace jako součást závěrečné zprávy. V tomto termínu musí být závěrečná zpráva
a finanční vypořádání dotace doručeny poskytovateli, nepostačuje předání k poštovnímu
doručení. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
lhůty nejblíže následující pracovní den. Nejpozději k termínu pro předložení závěrečné
zprávy a finančního vypořádání dotace je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet
poskytovatele, který bude sdělen na vyžádání, případnou nepoužitou část dotace (dále jen
„vratka dotace“). Příjemce doloží finanční vypořádání dotace soupisem všech prvotních
účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů na formuláři finanční
vypořádání dotace, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příjemce doloží finanční
vypořádání dotace také kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících
čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a kopiemi částí
účetního deníku nebo hlavní knihy, dokládající zaúčtování veškerých dokladů, použitých k
vyúčtování dotace. Závazný formulář pro finanční vypořádání dotace je dostupný rovněž
na dotačním portále poskytovatele, viz: https://dotace.brno.cz/.
11. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) označení příjemce a název projektu,
b) stručný popis realizovaného projektu,
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c) celkové vyhodnocení splnění účelu,
d) finanční vypořádání dotace s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vypořádání dotace v souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy,
e) další přílohy (např. fotodokumentaci projektu).
12. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit
poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou
mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem,
změnu statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niž se
dotace poskytuje apod.
13. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, názvu projektu a výše poskytnuté
dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.
14. Příjemce se zavazuje, že při prezentaci projektu bude uvádět statutární město Brno jako
poskytovatele části finančních prostředků. Při použití loga nebo znaku poskytovatele je
povinen dodržet zásady pro jejich použití. Zásady jsou k dispozici na www.brno.cz/logo.
15. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci projektu, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého
jména poskytovatele a projekt realizovat v souladu s právními předpisy.
16. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení projektu archivovat následující
podkladové materiály:
a) žádost včetně povinných příloh,
b) tuto smlouvu,
c) originály dokladů, prokazujících čerpání dotace,
d) dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána,
e) závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace.
17. Příjemce se zavazuje, že:
a) nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu
b) bude realizovat projekt na vlastní účet a vlastní zodpovědnost, nepřevede poskytnutou
dotaci na jiný právní subjekt
c) naplní účelové určení projektu
d) bude realizovat projekt za podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy,
zejm. pak při realizaci projektu a čerpání dotace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Článek V.
Kontrola
1. Příslušné orgány poskytovatele
o finanční kontrole ve veřejné
kontrole), ve znění pozdějších
zřízení), ve znění pozdějších

jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Strana 5 (celkem 10)
Strana 17 / 23

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu a využití
prostředků v souladu s účelem projektu.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak
i po ukončení realizace projektu, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování
projektu ze strany poskytovatele.
4. Za pravdivost i správnost závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace odpovídá
osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost v závěrečné zprávě
a ve finančním vypořádání dotace písemně potvrdí.
Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel postupuje
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten,
kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále dle § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že poskytovatel zjistí, že příjemce použil dotaci či její část na financování jiného
účelu, než který je uveden v čl. I. odst. 1 smlouvy, považují se tyto finanční prostředky
za neoprávněně použité ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a příjemce je povinen poskytnutou dotaci, případně její neoprávněně použitou část
vrátit na účet poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků
(§ 22 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Prostředky se
považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly poprvé použity v rozporu se
smlouvou.
3. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvodů
za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky, nestanoví-li tato smlouva
o poskytnutí peněžních prostředků jinak. Při neoprávněném použití peněžních prostředků
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže
se podle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li tato smlouva jinak. Odvody za
porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Pokud Magistrát města Brna uloží odvod za porušení
rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu
podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud Magistrát města Brna odvod neuloží,
poskytovatel peněžních prostředků poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
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4. Nedodržení povinnosti vyplývající z odstavce 10, 12 a 14 článku IV. smlouvy je
považováno za méně závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se
stanoví následujícím procentním rozmezím:
a) Předložení vypořádání podle odst. 10 po stanovené lhůtě:
do 5 kalendářních dnů
1 % poskytnuté dotace
od 6 do 30 kalendářních dnů
2 % poskytnuté dotace
b) Porušení povinnosti stanovené v odst. 12 a 14
2 % poskytnuté dotace.
5. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.
V případě, že příjemci vznikne povinnost vrátit dotaci či její část dle této smlouvy, je
povinen tuto vrátit na účet 111211222/0800 v roce poskytnutí (variabilním symbolem je
číslo smlouvy), na účet 111350222/0800 do 28.2. roku následujícího (variabilní symbol je
64022229) a na účet 111158222/0800 od 1.3. roku následujícího po roce poskytnutí
(variabilním symbolem je číslo smlouvy).
6. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.
7. Příjemce je povinen v případě obdržení výzvy k vrácení dotace či její části z důvodu
nepředložení řádného vyúčtování dotace tuto vrátit poskytovateli do 14 dnů ode dne
doručení výzvy Odboru investičního MMB způsobem uvedeným v této výzvě.
Článek IX.
Ukončení smlouvy
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody
smluvních stran nebo výpovědí.
2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi
poslední smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3.
den od jejího odeslání.
3. Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví uvolňování finančních prostředků.
4. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci
poskytovateli ke dni zániku závazku.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednáním podle této smlouvy jménem
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený
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zaměstnanec Magistrátu města Brna. Toto ustanovení se nevztahuje na podpisy dodatků
k této smlouvě.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv
poskytovatel.
4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na základě dohody smluvních stran. Při změně čísla účtu příjemce, na který má být
dotace zaslána, je příjemce povinen předložit nebo zaslat žádost o zaslání dotace na nové
číslo účtu spolu s kopií smlouvy o běžném účtu nebo potvrzení banky o existenci účtu
žadatele, na který má být dotace poukázána, která bude obsahovat číslo nového účtu. Změny
smlouvy v jiné než písemné formě a bez předchozího schválení Zastupitelstva města Brna
jsou vyloučeny.
5. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že:
a) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči statutárnímu městu Brnu vzniklé
ze samostatné i přenesené působnosti obce, které nabyly právní moci a jsou splatné
(tj. zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně);
b) nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České
republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním
pojišťovnám a orgánům, poskytujícím finanční prostředky na projekty
spolufinancované z rozpočtu EU;
c) nenachází se podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě
k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal a nebylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, a to i za období tří let před podáním žádosti;
d) nenachází se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo
zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. sloučení, splynutí,
rozdělení obchodní společnosti);
e) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno
oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související
s projektem, na který má být poskytována dotace;
f) vůči němu (příp. vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu
soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;
g) nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin
proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, či podle hlav páté a šesté části druhé zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo
v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;
je-li žadatel právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob,
které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování

Strana 8 (celkem 10)
Strana 20 / 23

právnické osoby pro účely podání žádosti a uzavření a realizace (této) smlouvy
o poskytnutí dotace.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž poskytoval obdrží tři vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení smlouvy.
7. Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem jeho obchodního
tajemství.
8. Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími
ochrany důvěrnosti jeho majetkových poměrů.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak název, sídlo, IČO a číslo účtu.
11. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
12. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/… konaném
dne …… 2022.
V Brně dne ……….. 2022

………………………………………….
statutární město Brno
(poskytovatel)

V Brně dne …………. 2022

………………………………………….
Technické sítě Brno, akciová společnost
(příjemce)
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Příloha č. 1: formulář Finanční vypořádání dotace – vzor
Finanční vypořádání dotace
PŘÍJEMCE
(jméno a příjmení/název/obchodní firma)
Adresa
(trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo)
IČO
(u fyzické osoby i datum narození)
Název projektu
Celkové výdaje na projekt
(v Kč):
Výše dotace z rozpočtu SMB
(v Kč)
Z dotace vráceno
(v Kč):
Prostředky vráceny na účet SMB dne
Osoba odpovědná za vypořádání dotace
(jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)

Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu
číslo účetního
dokladu
v účetní
evidenci

číslo
prvotního
účetního
dokladu

název dokladu

datum
vystavení
dokladu

účel platby

částka v Kč z toho částka
(bez DPH) *
hrazená
z dotace
SMB

V ................................................. dne ..........................................
Název/ obchodní firma a podpis osoby zodpovědné za vypořádání (příp. též otisk razítka):
........................................................................................................................................
* Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH.
Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH.
Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude částka uvedena bez DPH.
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v tis. Kč

Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - zvýšení
ORJ

§

Položka

ÚZ

Věcná náplň

ORG

Upr. rozpočet
k 2.5.2022

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

5600

2212

6121

2462 Východní obchvat Žebětína

5600

2212

6121

2831 Terminál Starý Lískovec

5600

2219

6121

2301 Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství

5600

3725

6121

2333 Realizace SSO Chelčického

5600

2143

6121

2227 Rekonstrukce IC Zámečnická

5600

2212

6121

2072 Nová Zbrojovka - propojení MČ přes řeku Svitavu

5600

2212

6121

2189 Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova

5600

2212

6121

2609 Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova

5600

2212

6121

2827 Doplnění chodníku v ulici Maříkově

5600

2212

6121

5600

2212

6121

5600

2212

6121

5600

2212

5600

2212

5600

2212

6121

5600

2212

6121

4220 Velký městský okruh Dobrovského (CRN 7,66 mld.)

5600

2212

6121

4280 VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)

5600

2219

6121

2236 Předprostor UAN Zvonařka Brno

7 500

500

8 000

5600

2219

6121

2237 Lomená - dopravní obslužnost

7 200

1 292

8 492

5600

2219

6121

2257 Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit

5 000

748

5 748

5600

2219

6121

2416 Cyklistická stezka Hladíkova

24 000

795

24 795

5600

2219

6122

0

281

281

5600

2329

6121

3340 Nezdrojová DPH

3 316

1 550

4 866

5600

3111

6121

2319 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou

5 000

2 750

7 750

5600

3233

6121

2564 CVČ Bystrouška - příprava

5 600

1 221

6 821

5600

3322

6121

4530 Rekonstrukce NKP Špilberk II. etapa

900

2 848

3 748

5600

3312

6121

4541 Janáčkovo kulturní centrum

230 000

27 618

257 618

5600

3412

6121

2330 Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rozšíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora

62 000

5 851

67 851

5600

3599

6121

2614 Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce

22 200

4 491

26 691

5600

3631

6313

2301 Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství - dotace TSB, a.s.

0

11 500

11 500

5600

3633

6121

2766 12.stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova

5600

3639

6121

2253 Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

5600

3639

6121

2669 Jakubské nám. 5 / Moravské nám. 3 - rekonstrukce

5600

3744

6121

3065 Kamenná čtvrť-statické zajištění svahu

5600

4351

6121

2231 Dům Ptašínského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy

5600

6330

6363

3009 Investiční převody mezi městem a městskými částmi

2 000

-1 000

1 000

20 600

-10 488

10 112

165 000

-9 815

155 185

5 764

-500

5 264

12 500

1 308

13 808

0

5 000

5 000

500

254

754

0

47

47

300

34

334

2836 Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

5 000

10 423

15 423

2837 Prodloužení TT Lesná

2 500

938

3 438

3062 Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa

18 000

127

18 127

6121

3153 Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)

46 580

13

46 593

6121

3348 EUROPOINT Brno-městská infrastruktura

55 200

1 868

57 068

44 800

416

45 216

1 300

79

1 379

76 739

1

76 740

33481 EUROPOINT Brno - Uhelná

31

2317 Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru

2 600

1 347

3 947

52 000

1 680

53 680

2 000

4 000

6 000

0

59

59

2 000

500

2 500

90 797

4 000

94 797

4 000

-750

3 250

MČ Brno-Medlánky - Dobudování SC Sýpka včetna výtahu, klimatizace a vnitřního zařízení - II. etapa

0

750

750

MČ Brno-Židenice - Šámalova 10 - statické zajištění objektu a stavební úpravy objektu na výukové prostory a
ordinace

0

4 000

4 000

MČ Brno-Medlánky - Parkoviště na ulici Matalova

Financování - zvýšení
ORJ

1700

§

Položka

ÚZ

8115

ORG

Věcná náplň

Zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2021 k využití v roce 2022

Upr. rozpočet
k 2.5.2022
117 440

Úprava
rozpočtu + 71 736

Rozpočet
po změně
189 176
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