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

29. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v
rámci rozpočtu Odboru sportu MMB
Anotace
Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh na přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
Odboru sportu MMB z důvodu zajištění investiční akce - nestavební investice - pořízení regeneračního
zařízení pro potřeby Městského fotbalového stadionu Zbrojovky Brno, Srbská 47 a v souvislosti s
konáním reprezentačního mezinárodního utkání U21 Česká republika a Andorra v rámci kvalifikace ME
2023.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu z důvodu
přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru sportu MMB

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/217 konané dne 4. 5. 2022 a doporučila
ZMB ke schválení.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
Finančnímu výboru ZMB byl materiál předložen na zasedání konané dne 11. 5. 2022
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek, vz. Mgr. Běla Fikesová
vedoucí odboru - Odbor sportu
9.5.2022 v 13:09
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel, vz. Ing. Martin Vaněček
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
9.5.2022 v 13:48

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Důvodová zpráva
Statutární město Brno je vlastníkem Městského fotbalového stadionu na Srbské ulici 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 domácí mistrovská a pohárová
utkání. Od nadcházející sezóny 2022/2023 je brněnský fotbalový fenomén opět účastníkem
nejvyšší fotbalové soutěže.
Aktuálně bojuje o účast v první lize i druhý brněnský klub SK Líšeň, který je několik kol před
koncem národní ligy na druhém místě zaručují baráž o první ligu. Oba brněnské nejlepší
fotbalové kluby mají mezi sebou uzavřenu podnájemní smlouvu, která zajišťuje SK Líšeň pro
nadcházející fotbalovou sezónu hrát svá případná prvoligová utkání na Městském fotbalovém
stadionu.
Český fotbalový svaz má eminentní zájem sehrát reprezentační mezinárodní utkání kategorie
U21 mezi Českou republikou a Andorrou v rámci kvalifikace ME 2023 dne 13.6.2022 na
Městském fotbalovém stadionu v Brně. Důvodem je zejména plánovaná nominace brněnských
fotbalistů v reprezentačním týmu, očekávaná velká návštěvnost utkání a letošní postup FC
Zbrojovka Brno do první ligy.
Současný stav a vybavení hráčských kabin Městského fotbalového stadionu na Srbské
neumožňuje regeneraci a rehabilitaci fotbalových družstev. Dvě hobby masážní vany, které
byly užívány ještě na Fotbalovém stadionu za Lužánkami a byly přes 20 let staré, musely být
z důvodů porušování základních hygienických norem a nefunkčnosti v letošním roce
odstraněny.
S ohledem na výše uvedené potřeby Městského fotbalového stadionu a fotbalových týmů,
které je využívají, předkládáme tento materiál orgánům města Brna. Jedná se o přesun
finančních prostředků ve výši 1.000.000,-Kč na pořízení nestavební investice - regenerační
zařízení (vířivka) v rámci rozpočtu Odboru sportu MMB. A to konkrétně z položky běžných
výdajů „Dotace – vrcholový sport“, kde po administraci dotačního programu „Podpora
vrcholového sportu 2022“ zbyla rezerva.

Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:
Komise RMB pro tělovýchovu a sportu – materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/217 konané dne 4. 5. 2022 a
doporučila ZMB ke schválení.
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