Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

18. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru
dopravy MMB - duben 2022 - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Materiál řeší přesuny částí výdajů rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru dopravy v roce 2022 z
důvodu jejich aktualizací.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

2. pověřuje

1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Pohřební a hřbitovní
služby města Brna, a.s. se sídlem Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČO 60713330 ve výši 2.000.000 Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2022 na
úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu příjemce Krematorium
Jihlavská – parkoviště
2. změnu účelu využití investiční dotace společnosti Dopravní podnik města
Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO
25508881 z projektu TT Vídeňská, úsek Bohunická – Moravanské lány na
realizaci projektu Stavební úpravy TT Osová – Starý Lískovec, včetně úprav
TV, stávajících zastávek a vybudování nové zastávky
3. smlouvu se společností Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.o
poskytnutí individuální neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících
s realizací projektu příjemce Krematorium Jihlavská – parkoviště, která tvoří
přílohu č. … tohoto zápisu
4. dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5621094267 se společností Dopravní podnik města
Brna, a.s. o poskytnutí individuální investiční dotace na realizaci projektu
Stavební úpravy TT Osová – Starý Lískovec, včetně úprav TV, stávajících
zastávek a vybudování nové zastávky, který tvoří přílohu č. … tohoto zápisu
5. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu aktualizací rozpočtu Odboru
investičního MMB a Odboru dopravy MMB, která tvoří přílohu č. … tohoto
zápisu.
vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy a dodatku o poskytnutí
dotací.

Stanoviska
Stanoviska Rady města Brna a Finančního výboru ZMB konaných dne 30.3.2022 budou sdělena.
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Důvodová zpráva
Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových a běžných výdajů města v roce 2022 u
vybraných akcí tak, aby došlo k zajištění finančních prostředků na poskytnutí:
1. ORG 2108 Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk – 750 tis.Kč,
při sestavování rozpočtu pro rok 2022 došlo k zařazení této investiční akce pod Odbor investiční MMB,
následně došlo k přehodnocení odboru a tímto materiálem dochází k přesunu pod věcně příslušný
odbor – Odbor dopravy MMB a s tím k přesunu výdajů pro rok 2022.
2. ORG 6347 Komunikace a propagace – 2.420 tis.Kč,
Finanční prostředky budou sloužit především na komunikaci dopravních staveb, obzvláště s tím
spojených uzavírek a objízdných tras pro řidiče, pěší a uživatele MHD (mapy se změnou dopravního
značení, upozornění v rádiu, neadresná distribuce informačních letáků). Dále budou prostředky sloužit
na zajištění průběžné komunikační kampaně dopravních staveb, kterou zajišťuje pro Odbor investiční
Odbor dopravy. Jedná se jak o stavby v procesu přípravy, tak realizace, které jsou prezentovány, o
kterých jsou obyvatelé města Brna informováni prostřednictvím webových stránek, na konferencích, v
médiích apod. Komunikační kampaň je prováděna z důvodu, aby byly dopravní projekty a s nimi spojené
uzavírky dostatečně komunikovány.
3. ORG 7560 Transfer – dotace PHSMB, a.s. – 2.000 tis.Kč,
finanční prostředky poskytované formou dotace jsou v účetnictví vedeny jako záloha, která podléhá
vyúčtování s rozpočtem města Brna. V této souvislosti je rovněž předkládán k projednání návrh dotační
smlouvy. Specifikace je doložena v žádosti, která je součástí materiálu.
4. ORG 2614 Sociálně zdravotní komplex Červený kopec – přípravné práce – 3.600 tis.Kč,
Rada města Brna na své schůzi R8/122 konané dne 16.12.2020 schválila dodatek č.1 ke smlouvě o
zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Sociálně zdravotní
komplex Červený kopec“. Předmětem tohoto dodatku byly vícenáklady spojené s přepracováním
dokončené a předané studie a rozpracováním dokumentace pro územní řízení na změnu studie, včetně
nového propočtu investičních nákladů a rozšíření zadání o nové území nadzemního parkování, včetně
zaměření a na změně rozpracované dokumentace pro územní řízení, celkem tedy ve výši cca
3.311 tis.Kč vč.DPH. Tyto změny byly vyvolány požadavkem objednatele na úpravu návrhu stavby za
účelem snížení odhadovaných stavebních nákladů.
Dále je důvodem navýšení ceny projekčních prací na této akci rozšíření objemu prací o projektovou
dokumentaci pro stavební povolení na zahradní domek a dokumentaci bouracích prací na stávající
objekt trafostanice, včetně inženýrských činností. Obě výše uvedené dokumentace nebyly zahrnuty
v zadávací dokumentaci, nicméně jejich zpracování je nezbytné pro zajištění stavebního povolení. Cena
činí: Dokumentace bouracích prací 61 tis.Kč (bez DPH), pojednání 45 tis.Kč (bez DPH), DSP pro zahradní
domek 133 tis.Kč (bez DPH), celkem tedy ve výši cca 289 tis.Kč vč.DPH.
5. ORG 6112 Smlouva o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě
Brně – 13.500 tis.Kč
Na základě ustanovení smlouvy č. 5614170454 se společností Technické sítě Brno, akciová společnost
je společnost oprávněna provést novou kalkulaci sazby na jedno světelné místo a den, pokud se některá
ze strategických položek (el.energie a materiál) navýší o více jak 10 %. Tímto požadavkem dochází k
navýšení výdajů pro rok 2022 celkem o 36.000 tis.Kč, kdy je navrhováno řešení ve dvou krocích – tímto
materiálem kompenzujeme část nákladů ve výši 13.500 tis.Kč a zbylou kompenzaci ve výši 22.500 tis.Kč
kompenzovat na podzim roku 2022.
6. ORG 2253 Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý
kopec v Brně – 13.000 tis.Kč
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Rada města Brna na své schůzi R8/204 konané dne 2.3.2022 schválila smlouvu o zhotovení stavby na
investiční akci „Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý
kopec v Brně“ se společnostmi ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice, IČO 46960180 a
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 25317628 – účastníky
společnosti „Společnost na opravu brněnských vodojemů“. Cena díla činní přes 109.812 tis.Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota prací na I. etapě stavby byla 39.000 tis.Kč vč. DPH. V ceně jsou kromě
stavebních prací zahrnuty náklady na projektovou dokumentaci, technický dozor investora, BOZP a
autorský dozor. S ohledem na skutečnost, že se jedná o rekonstrukci památkově chráněných objektů,
což ceníky stavebních prací v rámci standardních položek nezohledňují, obdržené nabídky na dodavatele
stavebních prací tento srovnávací rozpočet překračovaly. Navýšení o 13.000 tis.Kč vč. DPH srovnává
rozdíl v ceně mezi rozpočtem zpracovaným projektantem stavby a nejnižší nabídkovou cenou od
zhotovitele. Toto navýšení rovněž zahrnuje navýšení ceny za činnost TDI a BOZP, vykonávanou
společností BKOM a.s., která se počítá procentuálně z ceny stavebních prací. Skutečná cena prací na
I. etapě činí 52.000 tis.Kč vč. DPH.
Zdrojem finančního krytí jsou kapitálové výdaje, které jsou dosud alokovány pod Odborem investičním
MMB, konkrétně u těchto investičních akcí:
ORG 2462 Východní obchvat Žebětína – 2.000 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.
ORG 2681 Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – 1.000 tis.Kč, vzhledem k tomu, že projektová
dokumentace nebude vyfakturovaná v plné výši v roce 2022, dochází k nižšímu čerpání výdajů
v letošním roce.
ORG 2831 Terminál Starý Lískovec – 4.400 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 2834 Rekonstrukce ulice Veveří I. – 2.000 tis.Kč, jedná se o akci, která se realizuje po dílčích
etapách. V průběhu realizace jednotlivých etap došlo k přesunu realizace z Odboru investičního MMB
pod věcně příslušný Odbor dopravy MMB, který si potřebné finanční prostředky ve svém rozpočtu již
alokoval.
ORG 3153 Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - 2.420 tis.Kč, kde se čerpání v současné době nedá
kvalifikovaně odhadnout, dochází ke změnám v harmonogramu výstavby na objektech města.
ORG 2257 Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit – 10.000 tis.Kč, jedná se o akci, kde došlo
ke změně požadavku na financování, a to z Odboru investičního MMB na krytí výdajů z Fondu mobility,
který byl k úhradě těchto výdajů zřízen.
ORG 4208 Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb – 3.000 tis.Kč, tento ORG je primárně
určen jako zdroj krytí na majetkoprávní vypořádání a přípravy dopravních staveb.
ORG 2108 Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk – 750 tis.Kč, při sestavování rozpočtu
pro rok 2022 došlo k zařazení této investiční akce pod Odbor investiční MMB, následně došlo
k přehodnocení a tímto materiálem dochází k přesunu pod věcně příslušný odbor – Odbor dopravy
MMB a s tím k přesunu výdajů pro rok 2022.
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ORG 2627 DS Kosmonautů - 9.700 tis.Kč, vzhledem k tomu, že došlo k prodlení v rámci stavebního řízení,
predikujeme nižší čerpání výdajů v letošním roce.
Součástí předloženého materiálu je dále následující návrh, bez dopadu na rozpočet města, a to:
V kompetenci Zastupitelstva města Brna návrh na změnu účelu využití investiční dotace společnosti
Dopravní podnik města Brna, a.s., jenž je obsahem předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 5621094267.
V případě schválení předloženého materiálu bude následně předložen Radě města Brna ke schválení
samostatný materiál – návrh dodatku č. 14 ke smlouvě č. 5614170454 se společností Technické sítě
Brno, akciová společnost o provozování (navýšení sazby úplaty za provozování 1 světelné místo/den) o
13.500 tis.Kč.
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SMLOUVA č. 5621094267
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
smluvní strany:
1. Statutární město Brno
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
44992785

číslo účtu:
ve věcech smluvních je oprávněn a podpisem smlouvy pověřen: Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen „DPMB, a.s.“)
sídlo:
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo: 65646
zastoupený:
Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva a
Ing. Josefem Veselým, členem představenstva
IČO:
25508881
DIČ:
CZ25508881
Plátce DPH:
ano
bankovní spojení:
č. účtu:
ve věcech smluvních je oprá
Ing. Miloš Havránek, předseda představenstva
(dále jen „příjemce“)

uzavírají tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
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Článek I.
Účel dotace
1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu (dále jen
„projekt“) ORG 3002 „TT Vídeňská, úsek Bohunická – Moravanské lány".

2.

Příjemce dotaci přijímá na vlastní zodpovědnost a zavazuje se, že bude projekt realizovat
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

3.

Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
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, a to včetně úroků.

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
Příjemci je poskytována dotace ve výši: 115.000.000 Kč (slovy: stopatnáct milionů korun
českých) na realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.

Článek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude poukázána ve výši 115.000.000 Kč do 30.11.2021 bankovním převodem na
účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. Dotace je poskytována formou zálohy
s povinností následného vyúčtování.
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Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je oprávněn použít dotaci na uznatelné výdaje vzniklé nejpozději
do 15. 12. 2023. Čerpáním dotace se rozumí zúčtování dotace oproti uznatelným výdajům
projektu vzniklým při realizaci 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. Bez písemného souhlasu poskytovatele
je možné měnit neuznatelné výdaje.
3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této smlouvy.
4. Dotaci je možno zúčtovat pouze oproti uznatelným výdajům projektu. Uznatelnými výdaji
projektu se rozumí: výdaje na výstavbu TT Vídeňská, úsek Bohunická – Moravanské
lány. Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1. 1. 2020 do 15.12. 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) nebo vyšší
než zaplacená záloha (doplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný
maximálně do výše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře a zároveň do maximální
výše dle čl. II této smlouvy.
6. Do uznatelných výdajů nelze zahrnout DPH, jestliže má příjemce nárok na její odpočet.
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, zejména
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 odpovídá za
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití
dotace uvedením „hrazeno z dotace SMB ve výši … Kč na základě smlouvy č. …“.
Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výpisů z bankovního účtu,
výdajových pokladních dokladech a dále pak na originálech faktur, smlouvách (pokud na
jejich základě probíhá fakturace či platba).
9. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. 12. 2023 finanční
vyúčtování dotace jako součást závěrečné zprávy. V tomto termínu musí být závěrečná
zpráva a finanční vyúčtování 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 vyúčtování dotace je příjemce rovněž povinen
vrátit převodem na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou
nepoužitou část dotace a informovat poskytovatele o zaslané vratce. Příjemce doloží
finanční vyúčtování dotace soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů
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prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu na formuláři finanční vyúčtování dotace,
který je k dispozici u poskytovatele. Příjemce doloží finanční vyúčtování dotace také
kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace
(zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.).
10. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) stručný popis realizovaného projektu,
b) celkové vyhodnocení splnění účelu,
c) finanční vyúčtování dotace s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování dotace v souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy.
11. 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 7 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, apod.
12. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu a adresy, názvu projektu a výše poskytnuté
dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.
13. Příjemce se zavazuje, že při propagaci projektu bude uvádět statutární město Brno jako
poskytovatele části finančních prostředků. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci
projektu v souladu s jednotným vizuálním stylem SMB. Ke splnění této povinnosti
uděluje poskytovatel příjemci souhlas s použitím loga, a to po celou dobu realizace
projektu.
14. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci projektu, tak po jeho ukončení, bude dbát
dobrého jména poskytovatele a projekt realizovat v souladu s právními předpisy.
15. 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 vyúčtování dotace.
Článek V.
Kontrola
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
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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 vyúčtování dotace odpovídá
osoba oprávněná zastupovat příjemce, která tuto skutečnost v závěrečné zprávě
a ve finančním vyúčtování 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.
2. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že předloží poskytovateli
závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování dotace ve lhůtě 7 dnů po termínu stanoveném
v čl. IV. odst. 9 této smlouvy, bude mu uložen odvod za porušení rozpočtové kázně
ve výši 5 % z částky poskytnuté dotace dle článku II. této smlouvy. Na jiné případy
porušení rozpočtové kázně se toto ustanovení o nižším odvodu nepoužije.
3. 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).
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednání podle této smlouvy jménem
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený
zaměstnanec Odboru dopravy MMB. Toto ustanovení se nevztahuje na podpisy dodatků
k této smlouvě a na jednání směřující k ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření. Za den uzavření smlouvy se považuje den
podpisu poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv. Zveřejnění zajistí poskytovatel.
3. Jakékoli změny této smlouvy, vyjma změn vymezených, lze provádět pouze formou
písemných vzestupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
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4. 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, která bude obsahovat číslo nového účtu.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro
poskytovatele a čtvrtá pro příjemce.
6. 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.
7. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak název, adresu, IČO, DIČ a číslo účtu.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení
jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění zajistí statutární město Brno.
9. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinnosti dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Doložka
Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna č.Z8/32 dne 12. 10. 2021.
V Brně dne ………………

V Brně dne ………………

………………………………………….
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

………………………………………….
Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

za poskytovatele

………………………………………….
Ing. Josef Veselý
člen představenstva
za příjemce
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Statutární

Doručeno:

Právnická/fyzická osoba

Rok 2022

Brno

MMB/0159806/2022

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna

nano

město

14.03.2022

n

Termín podání:

b/s

MU

Tmhies9325lede

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

Název žadatele:
Pohřebnía hřbitovní služby města Brna, a.s.
Adresa sídla žadatele:

PSČ:

Koliště 1909/7, Brno

Telefon:

602 00

Mobil:

Forma právnické
osoby (označte/dopište):

Pobočný
spolek

E-mail:

Webové stránky:

www.pohrby.cz

obecně
církevní či | příspěvková
prospěšná
náboženská
organizace
společnost | společnost

Registrováno u:
Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo žadatele:
60713330

obchodní
společnost
akciová

jiné

společnost

Číslo a datum registrace:
B 5826 registrováno 1.8.1994
Plátce DPH*:
ANO
*nehodící se škrtněte

Název a adresa peněžního ústavu:
Číslo účtu žadatele:

4

Identifikace 1. osob zastupujících pr. osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu
Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce žadatele:

JUDr. Michal Chládek — předseda představenstva
Jiří Hasoň — místopředseda představenstva
Ing. Daviď Trllo — člen představenstva

Adresa statutárního zástupce žadatele (nepovinné údaje): — ---

Telefon:

Stručný název akce nebo činnosti: Krematorium Jihlavská - parkoviště
Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti (stručně a jasně formulovaný, v příloze rozveďte — max. 3 str.

strojopisu):
Zajištění parkovacích míst v návaznosti na provoz krematoria a s tím spojených činností

Místo realizace akce nebo činnosti:

Jedná se o studii začleněnou k přiléhající komunikaci a areálu |

Termín realizace akcí nebo činností:
V průběhu roku 2022

Krematoria Brno, Jihlavská 1

Celkové výdaje v Kč:

(na realizaci akce nebo činnosti)

2.000.000,00 Kč

Výše požadované částky v Kč:

Podíl dotace v %:

(z rozpočtu města Brna)

(z celkových nákladů akce nebo činnosti)

2.000.000,00 Kč

100%

Učel použití požadované dotace

Vypracování studie na vybudování parkoviště přiléhajícího ke komunikaci vedoucí v blízkosti Krematoria Brno,
zajišťujícího obslužnost a dostatečnou parkovací kapacitu.

Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:

[Telefon osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:
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K vyplněné žádosti žadatel přiloží:
+

Údaje prokazující existenci žadatele (tj. výpis z příslušného rejstříku platný k podání žádosti), příp.
hypertextový odkaz na údaje v příslušném rejstříku (povinnost doložit tuto přílohu neplatí pro fyzické osoby
nepodnikající),

+

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve
formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými
údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží
údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných
majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou
skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k
zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam
akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská
listina nebo stanovy.

+

Prostou kopii dokladu o zřízení bankovního účtu, příp. potvrzení banky o vedení bankovního účtu

Úspěšní
uvedené
nedošlo
platné a

žadatelé, kteří v minulém roce obdrželi dotaci z rozpočtu statutárního města Brna v dané oblasti, výše
dokumenty nepřikládají, ale podpisem této žádosti čestně prohlašují, že ke dni podání této žádosti
ke změnám v dokumentech o existenci a právním postavení žadatele a údaje uvedené v žádosti jsou
pravdivé.

Žadatelé dále přiloží k žádosti:
přínos projektu.

UO

. Věcně a srozumitelně formulovaný popis, cíl a
. Čestné prohlášení žadatele o dotaci.
3. Čestné prohlášení v souladu s ustanovením
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
4. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu
5. Prohlášení příjemce dotace — plátce DPH

$ 10a odst. 3, písm. f) zákona
ve znění pozdějších předpisů,
de minimis

č.

250/2000

Sb.,

Upozornění

Žadatel dotace nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve
smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
kterým v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem. V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu, je povinen nabyvatel veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.
Žadatel bere na vědomí zpracování osobních údajů správcem (MMB) na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) ae) Nařízení
Komise (EU) č. 679/2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR, za účelem plnění smlouvy
a za účelem plnění úkolů ve veřejném zájmu, který vzniká odesláním vyplněné žádosti o dotaci z rozpočtu města.
Zpracování bude probíhat pouze po dobu nezbytně nutnou, popřípadě po dobu plynoucí ze zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dále po dobu nezbytně nutnou
pro splnění smlouvy, nejdéle do skončení její platnosti nebo do ukončení vymáhání pohledávek z ní plynoucích,
popř. pro účely doručování sdělení týkajících se plnění ze smlouvy nebo vyřízení žádosti o dotaci. Je si vědom
svých práv vyplývajících mu z GDPR a prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté ke zpracování jsou pravdivé a
přesné. Jakoukoliv jejich změnu se zavazuje bez zbytečného odkladu správcům sdělit.
Žadatel je povinen do 15 dnů písemně oznámit OI MMB svůj zánik, případně veškeré změny údajů, které u něj
nastanou po podání žádosti (změna statutárního zástupce, adresy, čísla účtu apod.) nebo změny, které nastanou
u údajů uvedených v projektu (termín akce, místo konání apod.).

V Brně dne 1 4.-03-.2077
Jiří Hasoň — místopředseda předs
Ing. David Trllo — člen představe

Jméno a příjmení

statutárního zástupce/zástupců

Ť

Podpis

statutárního zástupce/zástupců
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Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti:
Zpracování architektonické studie Krematorium Jihlavská — parkoviště jako I. etapy celku
Sdružený dopravní uzel Krematorium, včetně provedení vizualizací a prezentací jak prosté stavby,
tak jejího začlenění do okolního terénu a zástavby. Rozpracování přesného umístění jednotlivých
částí parkovací plochy dle potřeb organizace parkování a samotného provozu. Navržení parkoviště a
jeho vložení do terénu se zapracováním odvodňovacích prvků a možnostmi napojení na stávající sítě
a infrastrukturu. Navržení rozmístění prvků vjezdu a výjezdu, platebních terminálů atd. Jako vhodné
se jeví 1 zapracování sociálního zázemí s propojením na občerstvení či kavárnu. Dále je také třeba
řešit rozvržení bezpečnostních prvků a vlastní napojení na stávající komunikace (silnice, chodníky).
Vyřešení vhodného dopravního napojení na stávající i budoucí dopravní infrastrukturu dotčeného
celku. Nedílnou součástí studie bude také návrh a zajištění bezbariérovosti provozu.
Zpracování studie bude dále obsahovat s tím spojené náklady na přípravné práce, technický dozor
studie, konzultační procesy a činnosti zadavatele, zpracovatele a popřípadě dalších prací pro zajištění
proveditelnosti. Zahrnovat bude jak vlastní práce zadavatele, tak také spolupráci s dotčenými orgány.
Dále odborná a specializovaná stanoviska, popřípadě analýzy předpokládané funkčnosti a
využitelnosti.
Zpracování architektonické studie Krematorium Jihlavská — parkoviště umožní celkový náhled na
zamýšlenou investici pro zlepšení služeb obyvatelům. Zřízení bezbariérového parkování a sociálního
zázemí v místě předpokládaného dopravního uzlu. Studie bude sloužit jako podklad pro další
rozpracování celku Sdružený dopravní uzel Krematorium. Díky vizualizacím a prezentaci, podpoří
prostorové umístění i využitelnost celého prostoru pro komplexní pohled na plánovaný rozvoj.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE © DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA
BRNA NA ROK 2022
Žadatel (název právnické osoby): Pohřebnía hřbitovní služba města Brna, a.s., Koliště 1909/7, 602 00
Brno, IC 60713330, tímto čestně prohlašuje, že:

+

=

*
«

je/není* v likvidaci, > v úpadku; >
je/ není* proti němu zahájeno insolvenční řízení;

byló/ nebylo* vůči němu
"nedostatek jeho majetku;

vydáno

rozhodnutí o úpadku

nebo

insolvenční návrh nebyl

„i je“/ není* veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona
“ a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
*

„7

č.
v

182/2006

zamítnut pro

Sb.,

o úpadku

je/ není* proti němu veden výkon exekuce dle jeho znalostí;

*

má/ nemá“ k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost) vůči veřejným rozpočtům; tj.:
rozpočtu statutárního města Brna, tedy městu Brnu, příp. městským částem a příspěvkovým organizacím
zřizovaným městem a městskými částmi; ke státnímu rozpočtu, tj. nemá dluh na daních a sociálním či
zdravotním pojištění; k dalším poskytovatelům dotací z veřejných rozpočtů.

s

má/ nemá* k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost) vůči obchodním společnostem
se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna,

*

vedé / nevede* soudní spor se statutárním městem Brnem a pokud ano, jaký je předmět sporu;

*

nežádá o dotaci na stejný projekt z jiného dotačního programu Magistrátu města Brna;

*«

byl/ nebyl* vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a
neslučitelnou s vnitřním trhem;

*

je / není* podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
"článkem 2, odst. 18.

*

o realizaci akce budou řádně informovány příslušné úřady veřejné správy a akce proběhne v souladu
s veřejnoprávními předpisy

V Brně dne 1.4. 03-.2022

Jiří Hasoň — místopředseda představe
Ing. David Trllo — člen představenstv
Jméno a příjmení
statutárního zástupce/zástupců

statutárního zástupce/zástupců

*) Nehodící se škrtněte
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
V souladu s ustanovením $ 10a odst. 3, písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
čestně prohlašuji následující skutečnosti

Název žadatele: Pohřebnía hřbitovní služba města Brna, a.s., Koliště 1909/7, 602 00 Brno, IČ 6071333 0,

Identifikace osob/y zastupující žadatele:
Jiří Hasoň — místopředseda představenstva
Ing. David Trllo — člen představenstva
Právní důvod zastoupení osob/y zastupující/ch žadatele:'
Statutární orgán
9000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Identifikace osob s podílem v právnické osobě (jméno, příjmení, datum narození a bydliště v případě fyzické
osoby; název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo osoby v případě právnické osoby):*

900.0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c0c000ce

Identifikace osob, v nichž má žadatel podíl a výše tohoto podílu (název, popřípadě obchodní firma, sídlo a

identifikační číslo osoby)

9000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Za žadatele (jméno, příjmení a funkce):

V Brně dne.4. | -(j3- 2022

Jiří Hasoň — místopředseda představens
Ing. David Trllo — člen představenstva
Jméno a příjmení
statutárního zástupce/zástupců

statutárního zástupce/zástupců

! např.

- © statutární orgán v případě obchodní korporace (např. jednatel v případě s.r.o.)
- © ředitel, vedoucí, pokud tomu odpovídá údaj o statutárním orgánu ve stanovách nebo zřizovací listině
- © na základě plné moci
2 Vyplňuje pouze žadatel, který je právnickou osobou. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Žadatel, je-li obchodní
korporací, uvede identifikaci společníků.
> Vyplňuje pouze žadatel, který má podíl v jiných právnických osobách. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Např.
žadatel je s.r.o. a má podíl v jiných právnických osobách. Žadatel uvede identifikaci těchto obchodních společností a výši
tohoto podílu.
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Prohlášení příjemce dotace ke způsobilosti DPH

jako výdaj

(určeno pro plátce DPH, kteří mají DPH zahrnuto v rozpočtu projektu)

Název příjemce: Pohřebnía hřbitovní služby města Brna, a.s.
Koliště 1909/7, 602 00 Brno, IC 60713330
Název projektu: Krematorium Jihlavská - parkoviště

Prohlašuji, že:
-

jsem plátcem DPH
vyúčtování;

minimálně po celou dobu realizace projektu, za které je podávané

-

u pořízených vstupů v rámci realizace tohoto projektu financovaného z veřejných
prostředků nemůžu uplatnit nárok na odpočet daně, protože tyto vstupy nejsou použity
k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu $ 72
odst. 2 zákona o DPH, např. z toho důvodu, že jsou použity k činnostem osvobozeným
od daně bez nároku na odpočet daně, k výkonu veřejné správy či k bezúplatným
plněním;

-

tyto pořízené vstupy v rámci realizace tohoto projektu zůstávají DPH zatíženy,
tj. nebyl ani nebude nárok na odpočet daně uplatněn v mém daňovém přiznání k DPH,
a tak podle aktuálních pravidel pro stanovení způsobilých výdajů může být takto
uhrazená DPH bez nároku na odpočet financována z příslušného programu a
v předloženém vyúčtování tohoto projektu nárokována jako způsobilý výdaj.

14 -03- 2022
V Brně dne“."..1.....

Jiří Hasoň — místopředseda

představ

Ing. David Trllo — člen představenstva

Jméno a příjmení

zástupce/zástupců

Podpis statutárního

statutárního zástupce/zástupců
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Vzor formuláře je možné přizpůsobit dle potřeb poskytovatele.

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Obchodní jméno / Jméno

L

ZS

S

.

žadatele

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

Sídlo / Adresa žadatele

Koliště 1909/7, 602 00 Brno

IČ / Datum narození

60713330

1.
DJ

Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá

kalendářní rok.

[] hospodářský rok (začátek ........................., KONEC „2

),

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na
rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita
(např. 1. 4. 2012- 31. 3. 2013; 1. 4. 2013- 31. 12. 2013):

2.

Podniky“

propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený“ s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou

mají některý z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v

jiném subjektu;
b) jeden

subjekt

má

právo

jmenovat

dozorčího orgánu jiného subjektu;

c) jeden

subjekt má

právo

nebo

odvolat

uplatňovat více než 50%

více

než

50

vliv v jiném

%

členů

subjektu

správního,
podle

řídícího

smlouvy

nebo

uzavřené

s

daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

d) jeden

subjekt,

který je

akcionářem

nebo

společníkem

jiného

subjektu,

ovládá

sám,

v

souladu

s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Žadatel prohlašuje, že
DI

není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.

[I je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a | Sídlo/Adresa
příjmení

IČ/Datum narození

1 Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí
tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.

hospodářskou

činnost,

z pohledu pravidel podpory de minimis.
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3.
-M

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.

L]

vznikl spojením (fúzí splynutím“) níže uvedených podniků:

[I

nabytím (fúzí sloučením“) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku

4.

Sídlo

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a

2 předcházejících účetních obdobích

nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením“) podniku.

[] vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí

5.

podpora

de minimis použita“.

| Poskytovatel

Podniku

(žadateli)

Částka v Kč

Žadatel níže svým podpisem

»

potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

»

se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách,

které u něj nastaly;

»

souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas

smyslu zákona
podpor malého
veřejné podpory
uděluji správci?

3 Viz $ 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4 Viz 5 61 zákona č. 125/2008 Sb.
S Viz 8 243 zákona č. 125/2008 Sb.

$ Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení

(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).

7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.

některých vztahů v oblasti veřejné

2
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a zpracovateli“,

všechny

kterým

údaje obsažené

je

......... MS ERIK n mák pu om rem Kn

v tomto

p rohlášení,

ato

6990040 LY EV PM A SEEROY EFSA A126 50 2m emne ma 2055:

po celou

dobu

10 let ode dne

ČO

udělení souhlasu.

Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu

14-13-2077

„X

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

pra

4

Razítko (pokud je

součástí podpisu
žadatele)

Jiří Hasoň — místopředseda představenstva
Ing. David Trllo — člen představenstva
Jméno a příjmení
statutárního zástupce/zástupců

statutárního zástupce/zástupců

Š Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Smlouva o běžném účtu v české měně
"

2

klientem:
Pohřební a hřbitovní služby města

Brna, a.s.

příjmení, jméno, titul / obchodní firma / název
Koliště 1909/7, 602 00 Brno 2 - Černá Pole
ivalý pobyt / sídlo / místo podnikání

druh a číslo průkazu totožnosti

státní příslušnost
i

ťa)

Banka se zavazuje vést klientovi ode dne 01.02.2016 běžný účet číslo
eských korunách.
Z. © Čeny za vedení účtu a další služby poskytované podle této smlouvy
jsou uvedeny v Ceníku České spořitelny, a.s.,
pro bankovní obchody. Zůstatek na účtu bude úročen úrokovými sazbami
uvedenými v Oznámení
České spořitelny, a.s., o úrokových sazbách.
Banka a klient se dohodli, že:
a) | výpisy z účtu bude banka vyhotovovat a předávat takto:
Výpisová řada K
forma výpisů: elektronický výpis
frekvence vyhotovování výpisů: měsíční
způsob předávání výpisů: vystavení souboru s výpisem z Účtu ve
formátu PDF na zabezpečeném
Banky
jazyková verze: český jazyk
D) — tištěnou informaci o odmítnutí platebního příkazu bude banka
klientovi poskytovat takto:
pravidlo pro vyhotovování informace: vyhotovovat
způsob předávání informace:

serveru

4. ©

42002 01/2016

1/2
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O

0

I

'

;

j

'

I

i

I

lient prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že byl před
„podpisem smlouvy seznámen
pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu, že mu porozuměl a že ho převzal.

Ve)

Brně

©

i

,

dne

V£

se

systémem

pojištění

4. ADO
4D/G
K2.

31/2016
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Dopravní podnik města Brna a.s

Statutární

město

Doručeno:

22.02.2022

listy:1

přílohy:

Brno
Brna

MMB/0113421/2022

Magistrát města

An:

vedoucí Investičního odboru MMB

Ing. Tomáš Pivec

0

DANU UN

nh

601 67 Brno

mmb1es8322a1ff

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

VYŘIZUJE/LINKA

NAŠE ZNAČKA

BRNO

14. 2. 2022

Vážený pane vedoucí,

žádáme

tímto

Moravanské

5621094267.
Vzhledem

o změnu
lány“ ve výši

účelu

investiční

115.000.000,

dotace

na

akci

- Kč obdržené

k nezbytnosti upravit harmonogram

„TT
v roce

Vídeňská,
2021

úsek

na základě

Bohunická

—

smlouvy

č.

realizace jednotlivých investičních akcí na kolejové

síti je v roce 2022 nutné upřednostnit rekonstrukci tramvajové trati Osová — Starý Lískovec, smyčka
včetně vybudování nové tramvajové zastávky při ulicích Valašská a Karpatská.
S pozdravem

Přílohy:

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na akci „Stavební úpravy TT
Osová — Starý Lískovec, včetně úprav TV, stávajících zastávek a vybudování nové
zastávky“

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46, telefon: 543 171 111, www.dpmb.cz, dpmbedpmb.cz

Společnostje zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2463
Společnost ie držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO/IEC 27001: 2013

.

:

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

číslo účtu: 8905621/0100, IBAN: CZ82 0100 0000 0000 0890 5621
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX, IČO: 2550 8881, DIČ: CZ 2550 888:
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Vyplní Magistrát města Brna

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna
(individuální dotace)
Právnická osoba

Rok

2022

Termín podání:

Kontakt: OD MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

Název žadatele:
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Adresa sídla žadatele:
Hlinky 64/151, Brno
Telefon:
Mobil:
Forma právnické
osoby (označte/dopište):

spolek

Registrováno u:
Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo žadatele:

E-mail:

PSC:
603 00
Webové stránky:
www.dpmb.cz

obecně
církevní či | příspěvková|
obchodní
prospěšná
|náboženská | organizace | společnost
společnost | společnost
akciová
společnost

25508881
Název a adresa peněžního ústavu:

jiné

Číslo a datum registrace:
Oddíl B, vložka 2463, 1.1.1998

Plátce DPH*:
DIC: CZ25508881

ANO

NE
*nehodící se škrtněte

Komerční banka Brno-město, nám. Svobody 21, 631 31 Brno

Číslo účtu žadatele:
předčíslí účtu / číslo účtu /kód © 8905621/0100
Identifikace 1. osob zastupujících pr. osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
Ing. Miloš Havránek, předseda představenstva
2. osob s podílem v této právnické osobě,
Statutární město Brno, 100%

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu
Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce žadatele:
Ing. Miloš Havránek, předseda představenstva,
Ing. Josef Veselý, člen představenstva
Adresa statutárního
Kontaktní údaje
zástupce žadatele (nepovinný údaj):
(telefon, e-mail):
Stručný název akce nebo činnosti: realizace veřejných zakázek:
„Stavební úpravy TT Osová — Starý Lískovec, včetně úprav TV, stávajících zastávek a
vybudování nové zastávky“

Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti (stručně a jasně formulovaný, v příloze rozveďte — max. 3 str.
strojopisu):

Viz příloha.
Odůvodnění žádosti:
Viz příloha.
Termín realizace akcí nebo činností:

Místo realizace akce nebo činnosti:

Starý Lískovec, Brno

Celkové výdaje v Kč:

1/2020-4/2023

115 000 000,- Kč bez DPH

(na realizaci akce nebo činnosti) obdrženo v roce 2021

Výše požadované částky v Kč:
115 000 000,- Kč bez DPH

Podíl dotace v %: (z celkových nákladů akce

nebo činnosti)
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(z rozpočtu města Brna)

Učel použití požadované dotace (materiál, energie, služby: propagace, nájem, spoje, přeprava, tech.
služby apod.)

Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:

[Telefon osoby odpovědné za realizaci

K vyplněné žádosti žadatel přiloží:
e © Spolky (původně občanská sdružení) kopii platných stanov a doklad o volbě či jmenování statutárního
zástupce (zástupců) oprávněného jednat jménem spolku dle platných stanov.
Obecně prospěšné společnosti výpis z rejstříku 0.p.s. ne starší 3 měsíců.
Nadace a nadační fondy výpis z nadačního rejstříku ne starší 3 měsíců.
Církevní a náboženské společnosti výpis MK ČR z Rejstříku evidovaných právnických osob ne starší
3 měsíců.
Obchodní společnosti výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.
Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku kopii zřizovací listiny.
Kopii aktuální smlouvy o zřízení bankovního účtu
Seznam všech skutečně doložených příloh žadatelem.
„

Uspěšní žadatelé, kteří v minulém roce obdrželi dotaci z rozpočtu statutárního města Brna v dané oblasti, výše
uvedené dokumenty nepřikládají, ale podpisem této žádosti čestně prohlašují, že v roce 2021 nedošlo ke
změnám v dokumentech o existenci a právním postavení žadatele a údaje uvedené v žádosti jsou platné a
pravdivé.
Žadatelé dále přiloží k žádosti:
1. Věcně a srozumitelně formulovaný popis, cíl a přínos projektu.
2. Finanční rozvahu akce nebo činnosti, včetně celkových příjmů a výdajů.
3. Čestné prohlášení žadatele o dotaci (viz strana 3).
Upozornění
Nabyvatel dotace nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků
ve smyslu čl. 107 a následujících Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (EU) č. 1370/2007 a
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční
prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu je povinen nabyvatel veřejnou podporu vrátit, a to
včetně úroků.
V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou
veřejnou podporu, je povinen nabyvatel veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.
Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává Statutární město Brno — Magistrát města Brna v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů). Více informací získáte na stránkách https://brno.cz/gdpr/ a dle jednotlivých agend
https://www.brno.cz/gdpr/zaznamy-o-cinnostech-zpracovani/“.
Žadatel je povinen do 15 dnů písemně oznámit OD MMB svůj zánik, případně veškeré změny údajů, které u něj
nastanou po podání žádosti (změna statutárního zástupce, adresy, čísla účtu apod.) nebo změny, které nastanou
u údajů uvedených v projektu (termín akce, místo konání apod.).

Seznam příloh k žádosti:
Popis, cíl a přínos akce
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V případě zastoupení na základě plné moci, doložte i plnou moc).

Cestné prohlášení žádatele o dotaci
z rozpočtu statutárního města Brna na rok ...........

Žadatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.
(přesný název dle stanov, výpisu či zřizovací listiny)

tímto čestně prohlašuje, že:
*

je/není* v úpadku;

* je/není* proti němu zahájeno insolvenční řízení;
*

byle/nebylo* vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
pro nedostatek jeho majetku;

* je/není* veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku
způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

a

* je/není* v likvidaci;
*

dle jeho znalostí je/není* proti němu veden výkon exekuce;

*

má/nemá* k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům;

«

vede/nevede* soudní spor se statutárním městem Brnem a pokud ano, jaký je předmět sporu;

*

nežádá o dotaci na tutéž akci nebo Činnost na jiném odboru Magistrátu města Brna.

*«

bylnebyl* vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně
vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

* je/není*

podnikem

v obtížích

v souladu

s Nařízením

Komise

(EU)

č. 651/2014

ze dne

17. června 2014, článkem 2, odst. 18.

VBrnědne

46.0.

2022

o

o

o

e

o

o

o

o

o

*Nehodící se škrtněte
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Příloha: Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti, odůvodnění žádosti
PMWYO

„Stavební úpravy TT Osová — Starý Lískovec, včetně úprav TV, stávajících zastávek a
vybudování nové zastávky“
Účelem dotovaného projektu je stavební úprava tramvajové tratě v k.ú. Bohunice a Starý
Lískovec. Začátek úpravy úseku plynule navazuje na stavbu „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu
MU v Bohunicích“ a konec úpravy se nachází ve smyčce Starý Lískovec.
Principem stavební údržby je kompletní výměna svršku trati — tj. demontáž stávajícího kolejového
roštu včetně vrstvy kolejového lože, instalace nového kolejového roštu ze širokopatní kolejnice 49E1
na betonový pražec B03-DP01 se systémem uchycení Vossloh W14 do nového kolejového lože.
Proběhne rekonstrukce všech stávajících nástupišť v úseku stavby a dojde ke zřízení nové zastávky v
blízkosti ulic Karpatská a Valašská mezi zastávkami Osová a Dunajská.
V rámci stavby bude vyměněno přibližně 10 stožáru trakčního vedení, dále v celém úseku stavby
proběhne výměna trolejového vedení včetně izolátorů, ramen, držák a trolejového drátu.
Součástí rekonstrukce bude také vybudování nového kabelového vedení, jakožto spojnice mezi již
zrekonstruovanými úseky.
Realizace tohoto stavebního díla má za cíl komfortnější kolejovou dopravu včetně lepší dostupnosti
MHD a zvýšení rozsahu bezbariérových přístupů.
Dotace byla byla obdržena v roce 2021.
Závěrečné vyúčtování případného přebytku bude provedeno po ukončení realizace k 15.12.2023
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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, 602 00 Brno
44992785
CZ44992785, je plátce DPH
na základě usnesení Zastupitelstva města Brna ze dne ….
č. ………Ing. Tomáš Pivec, vedoucí odboru investičního MMB…..

(dále také „poskytovatel“)
a
2. Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
zastoupená:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
kontaktní osoba:
tel:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Jiřím Hasoněm, místopředsedou představenstva
Ing. Davidem Trllem, členem představenstva
Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno
60713330
CZ60713330
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5828

(dále jen „příjemce“)
(společně dále také jako „smluvní strany“)
uzavírají tuto
SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
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Článek I.
Účel dotace
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na úhradu výdajů souvisejících s realizací
projektu příjemce „Krematorium Jihlavská - parkoviště“, jehož předmětem je vypracování
studie na vybudování parkoviště přiléhajícího ke komunikaci vedoucí v blízkosti
Krematoria Brno, zajišťujícího obslužnost a dostatečnou parkovací kapacitu.
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy a 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 neinvestiční dotace ve výši 2.000.000,00 Kč (slovy: Dva miliony
korun českých) na úhradu neinvestičních 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 nejpozději
do 30.4.2022.

Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu od 01.01.2022 do 30.6.2023.
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 30.6.2023.
4. Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 01.01.2022 do 30.6.2023.
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),
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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 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 30.6.2023 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
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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) stručný popis realizovaného projektu,
b) celkové vyhodnocení splnění účelu,
c) finanční vypořádání dotace s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vypořádání dotace v souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy,
d) 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 pěti 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
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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 jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
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 pěti 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
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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.
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
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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 ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.

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
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). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá
statutární město Brno.
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:
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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
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.
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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
Příloha č. 2: povinné náležitosti žádosti o poskytnutí dotace a povinné přílohy/součásti
žádosti
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

………………………………………….
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí odboru investičního MMB
statutární město Brno

V Brně dne …………. 2022

………………………………………….
Jiří Hasoň
místopředseda představenstva
Pohřební a hřbitovní služby
města Brna, a.s.

………………………………………….
Ing. David Trllo
člen představenstva
Pohřební a hřbitovní služby
města Brna, a.s.
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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)
IČ
(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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Příloha č. 2: Povinné náležitosti žádosti o poskytnutí dotace a povinné přílohy/součásti
žádosti
Individuální dotaci lze poskytnout na základě schválené žádosti o poskytnutí dotace, která musí
obsahovat následující náležitosti:
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou
osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li
přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění žádosti (v případě individuální dotace odůvodnění žádosti s uvedením přínosu
projektu pro SMB),
f) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:
1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají
jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu;
v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém
skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných
majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje
všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží
doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis
ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí
statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská
listina nebo stanovy,
3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.
g) seznam příloh žádosti skutečně doložených žadatelem,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě
plné moci i plnou moc.
Úspěšní žadatelé, kteří v minulém roce obdrželi dotaci z rozpočtu statutárního města Brna
v dané oblasti, výše uvedené dokumenty nepřikládají, ale podpisem této smlouvy čestně
prohlašují, že ke dni podání žádosti nedošlo ke změnám v dokumentech o existenci a právním
postavení žadatele a údaje uvedené v žádosti jsou platné a pravdivé.
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Evidenční číslo: 5621094267
Evidenční číslo příjemce: ……….

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5621094267

o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna uzavřené ve smyslu § 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany
1. 1

Poskytovatel

Se sídlem:
Zastoupené:
Oprávněn jednat ve věcech smlouvy
a pověřen k podpisu Dodatku č. 1

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00
Brno
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

449 92 785

DIČ:
(dále jen „poskytovatel“)
1. 2

Příjemce

Se sídlem:
Zastoupený:

CZ 449 92 785

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací
číslo 65646
Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva
Ing. Josefem Veselým, členem představenstva

Bankovní spojení:
č. účtu
IČO:

255 08 881

DIČ:

CZ 255 08 881

Registrace v OR

KS Brno, OR, oddíl B., vložka 2463

(dále jen „příjemce“)
(společně též jako „smluvní strany“)
uzavírají tento dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna

2. Předmět dodatku
Článek I. odst. 1 smlouvy se nahrazuje zněním:
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele
ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu (dále jen „projekt) „Stavební úpravy TT Osová
– Starý Lískovec, včetně úprav TV, stávajících zastávek a vybudování nové zastávky“.
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Článek IV. odst 4 smlouvy se nahrazuje zněním:
4. Dotaci je možno zúčtovat pouze oproti uznatelným výdajům projektu. Uznatelnými výdaji projektu se
rozumí: výdaje na stavební úpravy TT Osová – Starý Lískovec, včetně úprav TV, stávajících
zastávek a vybudování nové zastávky. Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1. 1. 2020
do 15. 12. 2023.
3. Závěrečná ustanovení
3.1 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá smluvní strana
obdrží po dvou stejnopisech.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření. Za den uzavření dodatku se považuje den podpisu poslední
smluvní strany.
3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 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.
3.4 Strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv poskytovatel.
3.5 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem jeho obchodního tajemství.
3.6 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany
důvěrnosti jeho majetkových poměrů.
3.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv
za nevýhodných podmínek.
3.8 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinnost dodržovat ustanovení zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3.9 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.
Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna Z8/…. konaném dne ………
V Brně dne …………………
Za poskytovatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne…………………
Za příjemce

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Ing. Josef Veselý
člen představenstva
Dopravní podnik města Brna, a.s.
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Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - přesun
ORJ

§

Položka

ÚZ

Věcná náplň

ORG

5600

2212

6121

2462 Východní obchvat Žebětína

5600

2212

6121

2681 Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz

5600

2212

6121

2831 Terminál Starý Lískovec

5600

2212

6121

2834 Rekonstrukce ulice Veveří I.

5600

2212

6121

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

5600

2219

6121

2257 Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit

5600

2219

6121

4208 Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb

5600

3315

6121

2108 Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk

5600

4357

6121

2627 DS Kosmonautů

5400

3315

6121

2108 Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk

5400

3636

5169

Nákup ostatních služeb
6347 ve jn. Komunikace a propagace

5600

2219

5213

7560 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - dotace PHSMB, a.s.

5600

3599

6121

2614 Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce

5600

3631

5169

Nákup ostatních služeb
6112 ve jn. Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení, vánoční výzdoba - TSB, a.s.

5600

3639

6121

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

Upr. rozpočet
k 21.03.2022

Úprava
rozpočtu + -

4 000

-2 000

Rozpočet
po změně
2 000

8 000

-1 000

7 000

25 000

-4 400

20 600

2 000

-2 000

0

49 000

-2 420

46 580

15 000

-10 000

5 000

3 000

-3 000

0

750

-750

0

25 533

-9 700

15 833

0

750

750

1 100

2 420

3 520

1 100

2 420

3 520

0

2 000

2 000

18 600

3 600

22 200

209 247

13 500

222 747

209 247

13 500

222 747

39 000

13 000

52 000
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