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

50. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1521094630 o poskytnutí
individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna Moravian
Science Centre Brno, příspěvkové organizaci, na „Vytvoření
expozice zaměřené na měření akustiky moderních koncertních
sálů“
Anotace
Moravian Science Centre Brno požádalo statutární město Brno o změnu smlouvy č. 1521094630 o
poskytnutí individuální investiční dotace na realizaci projektu „Vytvoření expozice zaměřené na měření
akustiky moderních koncertních sálů“. Schválení Dodatku č. 1. nebude mít vliv na původní cíl projektu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy č. 1521094630 o poskytnutí individuální investiční dotace na
realizaci projektu „Vytvoření expozice zaměřené na měření akustiky moderních
koncertních sálů“ uzavřené s Moravian Science Centrem Brno, příspěvkovou
organizací, se sídlem: Křížkovského 554/12, 603 00 Brno, IČO: 29319498, který
tvoří přílohu. č. ...... tohoto zápisu.

2. pověřuje

vedoucího Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna
podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace.

Stanoviska
Radě města Brna předloženo na schůzi R8/211 dne 30. 3. 2022. Stanovisko bude sděleno.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 30.3.2022 v 12:35

1/2

Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

28.3.2022 v 16:39

Sestava vytvořena 30.3.2022 v 12:35
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva
Moravian Science Centre Brno (dále také „MSCB“) požádalo statutární město Brno o změnu smlouvy
č. 1521094630 o poskytnutí individuální investiční dotace na realizaci projektu „Vytvoření expozice
zaměřené na měření akustiky moderních koncertních sálů“.
Důvodem posunutí termínu realizace jsou nutné právní kroky v oblasti vlastnictví a oprávněnosti
provést „rozložení modelu“ k následnému opláštění. Samotná zakázka na opláštění je připravena, nelze
ji ovšem spustit bez nutných „formálních“ povolení vlastníka a autora modelu.
Požadované prodloužení termínu realizace projektu do 31. 7. 2022 nemá vliv na původní cíl. V
návaznosti na posunutí termínu realizace projektu je posunut i termín předložení závěrečné zprávy na
31. 10. 2022.
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Žádost o finanční podporu – změna žádosti/termínu
Název projektu:

Vytvoření expozice zaměřené na měření akustiky moderních koncertních sálů
Období realizace projektu: 12/2021-07/2022
Žadatel:

Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace/VIDA! science centrum
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem
29319498
CZ29319498
ČSOB
269760828/0300

Osoba oprávněná jednat jménem žadatele

Mgr. Lukáš Richter, ředitel centra/statutární zástupce

Kontaktní osoba

Jméno, příjmení, funkce:
Telefon:
E-mail:

Popis projektu – odůvodnění žádosti, účel, požadovaná částka, časové vymezení

Žádost o individuální dotaci na projekt byla schválena na Z8/34 ze dne 7.12.2021. Následně byla
uzavřena smlouva mezi MMB a VIDA! dne 8.12.2021.
Předmětem tohoto dokumentu je změna č. 1, představující změnu konce doby realizace projektu
z 04/2022 na 07/2022.
Vyúčtování následně pak v termínu do konce října 2022.
Důvodem posunutí termínu realizace jsou nutné právní kroky v oblasti vlastnictví a oprávněnosti provést
„rozložení modelu“ k následnému opláštění. Samotná zakázka na opláštění je připravena, nelze ji ovšem
spustit bez nutných „formálních“ povolení vlastníka a autora modelu.
Předpokládaná cena vytvoření „obalového“ boxu s průhlednou částí je ve výši 200.000,- Kč bez DPH, tedy
242.000,- Kč vč. DPH. Cena zůstává beze změny.
V Brně dne:
…………………………………..………………
Moravian Science Centre Brno,
příspěvková organizace
VIDA! science centrum
Ředitel
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Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 1521094630
Tento Dodatek číslo 1 Smlouvy č. 1521094630 o poskytnutí individuální investiční dotace na
realizaci projektu „Vytvoření expozice zaměřené na měření akustiky moderních koncertních
sálů“ (dále jen „dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito
smluvními stranami:
statutární město Brno
Se sídlem:
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:
44992785
DIČ:
CZ44992785
zastoupené:
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
pověřený podpisem dodatku: Mgr. František Kubeš, Ph.D., vedoucí Odboru strategického
rozvoje a spolupráce MMB
kontaktní osoba:
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
č. účtu:
111211222/0800
č. účtu:
111158222/0800 (pro vrácení dotace)
(dále také jako „poskytovatel“)
a
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
zapsaná:
pod sp. zn. Pr 1779 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně
se sídlem:
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
IČO:
29319498
DIČ:
CZ29319498 (plátce DPH)
zastoupená:
kontaktní osoba:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „příjemce“)
1. Změna smlouvy
1.1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění Smlouvy č. 1521094630 o poskytnutí
individuální investiční dotace na realizaci projektu „Vytvoření expozice zaměřené na
měření akustiky moderních koncertních sálů“ z rozpočtu města Brna uzavřené mezi
smluvními stranami dne 9. 12. 2021 (dále také jako „Smlouva“), a to následujícím
způsobem:
1.1.1. Vypouští se text čl. III. odst. 2 Smlouvy, který zní:
Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 30. 4. 2022.
Prostředky dotace nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí
úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu převodem finančních
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prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné
právnické či fyzické osoby.
a vkládá se text čl. III. odst. 2 Smlouvy v následujícím znění:
Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 7. 2022.
Prostředky dotace nelze převádět do následujícího roku. 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.
1.1.2. Vypouští se text čl. III. odst. 9 Smlouvy, který zní:
Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději v termínu do 31. 7. 2022
závěrečnou zprávu o vyhodnocení činností, jejíž součástí bude závěrečné vyúčtování
použitých prostředků dotace. V tomto termínu musí být závěrečná zpráva o
vyhodnocení činností a závěrečné vyúčtování použitých prostředků 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 o vyhodnocení
činností a závěrečného vyúčtování použitých prostředků dotace je příjemce rovněž
povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.
a vkládá se text čl. III. odst. 9 Smlouvy v následujícím znění:
Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději v termínu do 31. 10. 2022
závěrečnou zprávu o vyhodnocení činností, jejíž součástí bude závěrečné vyúčtování
použitých prostředků dotace. V tomto termínu musí být závěrečná zpráva o
vyhodnocení činností a závěrečné vyúčtování použitých prostředků 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 o vyhodnocení
činností a závěrečného vyúčtování použitých prostředků dotace je příjemce rovněž
povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.
1.2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy č. 1521094630 o poskytnutí individuální investiční
dotace na realizaci projektu „Vytvoření expozice zaměřené na měření akustiky
moderních koncertních sálů“ tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné
a účinné v původním znění.
2. Závěrečná ustanovení
2.1. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy
nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního
obsahu tohoto dodatku.
2.2. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu
k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu
tohoto Dodatku.
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2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři
obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s 6 odst. 1 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.
2.5. Zástupci smluvních stran si tento Dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, Dodatek
vyjadřuje pravou, svobodnou a vážnou vůli smluvních stran a na důkaz toho k němu
zástupci smluvních stran připojují svůj vlastnoruční podpis.
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1521094630 o poskytnutí individuální investiční dotace na
realizaci projektu „Vytvoření expozice zaměřené na měření akustiky moderních koncertních
sálů“ z rozpočtu města Brna uzavřený mezi statutárním městem Brnem a Moravian Science
Centre Brno byl schválen na Z8/XX. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne xx. xx.
2022.
V Brně dne ………………………

V Brně dne ………………………

za poskytovatele:

za příjemce:

……………………………………………..

……………………………………………..

vedoucí Odboru strategického rozvoje a
spolupráce MMB

ředitel
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