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

67. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Brna, uzavřené s Povodím Moravy, s. p., na
projekt "Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa
2018 - 2022"; návrh rozpočtového opatření
Anotace
Dne 10. 5. 2018 byla s Povodím Moravy, s. p., uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Brna na provádění opatření podle projektu "Realizace opatření na Brněnské údolní
nádrži, III. etapa 2018 - 2022". V důsledku navyšování cen energií bude na letošní rok potřeba navýšit
dotaci z 5 mil. Kč na 5,3 mil. Kč. Nedochází k navýšení celkové částky dotace (ta činí 25 mil. Kč, dosud
bylo vyčerpáno cca 13,6 mil. Kč), ale pouze k navýšení částky určené na rok 2022.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu, z
důvodu navýšení dotace Povodí Moravy. s. p., na provádění opatření na
Brněnské údolní nádrži
dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Brna, uzavřené s Povodím Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11,
602 00 Brno, který tvoří přílohu č. … tohoto zápisu

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/216 konané dne 27. 4. 2022 a doporučila
ke schválení.
Finančnímu výboru bude materiál předložen k projednání dne 11. 5. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Marta Kolková
vedoucí odboru - Odbor vodního a lesního hospodářství a
zemědělství
10.5.2022 v 12:13
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel, vz. Ing. Martin Vaněček
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
10.5.2022 v 09:32

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva
Statutární město Brno uzavřelo s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy, s. p., v roce 2017
Dohodu o vzájemné spolupráci za účelem podpoření kvality povrchových vod v Brněnské přehradě
(název projektu: Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 – 2022).
V návaznosti na tuto dohodu byla dne 10. 5. 2018 s Povodím Moravy, s. p., uzavřena smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna na provádění opatření dle výše uvedeného
projektu.
Dne 17. 3. 2022 požádalo Povodí Moravy, s. p., o navýšení finančních prostředků na rok 2022, neboť
v průběhu loňského roku došlo k významnému růstu cen elektrické energie. Současně také vzhledem
k nepředvídatelným průtokům v období provozu dávkovacího zařízení a tím i zvýšeným nárokům
na dávkování koagulantu (které je jedním z opatření prováděných podle výše uvedeného projektu)
Povodí Moravy, s. p., předpokládá, že finanční prostředky schválené na rok 2022 nevystačí
na dávkování po celou sezónu, tj. do konce září.
Povodí Moravy, s. p., tak žádá o navýšení finančních prostředků celkově o 0,3 mil Kč na 5,3 mil. Kč
s tím, že pro investiční část dotace bude určena částka 0,11 mil. Kč (z původního 1 mil. Kč)
a na neinvestiční část připadne částka 5,19 mil. Kč (z původních 4 mil. Kč).
V rámci výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna byla na projekt
pro roky 2018 – 2022 schválena dotace v celkové výši 25 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč bylo určeno
pro investiční náklady a 20 mil. Kč na neinvestiční náklady projektu. Z této celkové částky bylo
za předcházející 4 roky trvání projektu vyčerpáno celkem cca 13,6 mil. Kč.
Předkládaný návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace reflektuje výše uvedené, když
v tabulce rozvržení čerpání dotace (viz čl. I. předkládaného dodatku) jsou v letech 2018 – 2021
uvedeny částky skutečného čerpání dotace a v roce 2022 je dotace neinvestiční (na dávkování
koagulantu) navýšena na 5,19 mil. Kč a dotace investiční naopak snížena na 0,11 mil Kč.
Součástí materiálu je také návrh rozpočtového opatření, kdy dojde k přesunu finančních prostředků
v rámci Odboru VLHZ MMB z § 2331, pol. 6319, ORG 2954 (890 tis. Kč) a z § 3429, pol. 6121, ORG
2187 (300 tis. Kč) na § 2331, pol. 5219, ORG 7430
Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
•
•

rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu navýšení dotace Povodí Moravy, s. p., na provádění
opatření na Brněnské údolní nádrži
dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, uzavřené
s Povodím Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 11 členy.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
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Rozpočtové opatření
Kapitálové a běžné výdaje - přesun
ORJ
§
pol. ÚZ ORG
4300
4300
4300

2331
3429
2331

6319
6121
5219

Věcná náplň

2954 Brněnská údolní nádrž-Povodí Moravy
2187 Stezka pro pěší na levém břehu Svratky Komín
7430 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům

v tis. Kč
Upr. rozpočet
k 11. 4. 2022
1 000
3 000
4 000

Úprava
rozpočtu +/-890
-300
1 190

Rozpočet
po změně
110
2 700
5 190
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Č. sml. statutárního města Brna 4318091703/1
Č. sml. Povodí Moravy, s.p. PM-5402/2018/1200
Č. dodatku č. 2 Povodí Moravy, s.p. ………..…………….

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna
Smluvní strany:
1. Statutární město Brno
zastoupené:
sídlo:
IČO:
DIČ:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „poskytovatel“)

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
44992785
CZ44992785
JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství
a zemědělství MMB
542 174 016
kolkova.marta@brno.cz
Česká spořitelna, a.s.
111211222/0800

a
2. Povodí Moravy, s. p.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle A, vložce č. 13565
zastoupený:
MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
sídlo:
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČO:
70890013
DIČ:
CZ70890013
kontaktní osoba:
vedoucí provozního úseku závodu Dyje
e-mail:
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č. ú.:
19-8666150247/0100
(dále jen „příjemce“)
na základě žádosti příjemce ze dne 17. 3. 2022 o navýšení dotace na rok 2022 z důvodu změny
klimatických podmínek a nepředvídatelných průtoků v řece Svratce, dřívějšího spuštění aeračního
systému a zahájení dávkování, a tím i vyšší spotřeby koagulantu síranu železitého, a v neposlední
řadě také z důvodu zvýšení ceny elektrické energie na provádění popsaných opatření na Brněnské
údolní nádrži
uzavírají
dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna č. 4318091703,
uzavřené dne 10. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“):

I.
Na základě skutečného čerpání dotace v letech 2018 až 2021 a výše uvedené žádosti příjemce
se tabulka rozvržení čerpání dotace uvedená v čl. III. Smlouvy aktualizuje takto:
2018
2019
2020
2021
2022
(v mil. Kč)

(v mil. Kč)

(v mil. Kč)

(v mil. Kč)

(v mil. Kč)

invest.

neinvest.

invest.

neinvest.

invest.

neinvest.

invest.

neinvest.

invest.

neinvest.

0,14

2,15

0,23

4,22

0,21

3,31

0,17

3,17

0,11

5,19

1
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II.
1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále
v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři jsou určena pro poskytovatele a dvě
pro příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle 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. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv
podá poskytovatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek prostudovaly, jeho obsahu beze zbytku porozuměly
a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli.
Doložka
Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Brna na jeho ….. zasedání konaném dne
……………….

V Brně dne ………………

V Brně dne ………………

______________________________
statutární město Brno
zastoupené primátorkou
JUDr. Markétou Vaňkovou

___________________________
Povodí Moravy, s. p.
zastoupené generálním ředitelem
MVDr. Václavem Gargulákem
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