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

51. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6720094228 o
poskytnutí účelové individuální investiční dotace z rozpočtu
města Brna STAREZ-SPORT, a.s.
Anotace
Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
účelové individuální investiční dotace se společností STAREZ-SPORT, a.s., jehož předmětem je
prodloužení termínu pro vznik oprávněných nákladů a termínu pro předložení finančního vypořádání
dotace poskytnuté na projekt „RIVIÉRA realizace studie účelnosti a efektivity využití hlavní budovy a
následné projektové dokumentace“.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6720094228 o poskytnutí účelové individuální
investiční dotace z rozpočtu města Brna STAREZ-SPORT, a.s., se sídlem Křídlovická
911/34, 603 00 Brno, IČO: 269 32 211 na projekt „RIVIÉRA realizace studie
účelnosti a efektivity využití hlavní budovy a následné projektové dokumentace“,
který tvoří přílohu č….tohoto zápisu

2. pověřuje

vedoucího Odboru sportu MMB podpisem tohoto dodatku

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/209 konané dne 23. 3. 2022.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek
vedoucí odboru - Odbor sportu
24.3.2022 v 17:10
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
24.3.2022 v 13:31
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Důvodová zpráva
Dne 27. 10. 2020 byla mezi statutárním městem Brnem a STAREZ-SPORT, a.s. uzavřena
smlouva o poskytnutí účelové individuální investiční dotace z rozpočtových prostředků města
Brna na rok 2020 na realizaci projektu „RIVIÉRA realizace studie účelnosti a efektivity využití
hlavní budovy a následné projektové dokumentace“ ve výši 5 000 tis. Kč.
V rámci koncepce sportu (plán města do roku 2030) je plánovaná revitalizace celé sportovněrekreační oblasti Riviéra – Anthropos. Celkové náklady jsou ve výši 6 050 000,- Kč.
Na Odbor sportu MMB se dne 2. 3. 2022 obrátili zástupci STAREZ-SPORT, a.s. s žádostí o
prodloužení termínu pro vznik oprávněných nákladů a termínu pro předložení finančního
vypořádání poskytnuté dotace na výše uvedený projekt. Jako hlavní důvod pro posunutí termínů
žadatel uvádí následující:
Na základě pokynů vedení města a následného schválení zadání veřejné zakázky, byl
vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace a uzavřena smlouva o dílo. Tato smlouva
obsahuje předpokládaný harmonogram projektových prací. Předpokládané dokončení je
odhadováno v rozptylu několika měsíců, a to v závislosti na projednání dokumentace u
dotčených orgánů státní správy a na průběhu všech spojených řízení. Cca se předpokládá
dokončení na konci prvního čtvrtletí roku 2023.
Hlavním důvodem pro uzavření dodatku a posunutí termínu je složitý výběr zpracovatele
projektové dokumentace a schvalovací proces studie. Studie byla schválena až v listopadu
2021 a již tehdy bylo zřejmé, že termíny uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace nebudou
dodrženy.
Odbor sportu MMB tímto předkládá návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
účelové individuální investiční dotace, jehož předmětem je prodloužení termínu pro vznik
oprávněných nákladů a termínu pro předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace.

PŮVODNÍ TERMÍN

NÁVRH AKTUALIZACE
TERMÍNU

OPRÁVNĚNÉ NÁKLADY

31.3.2022

30.6.2023

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
(VYÚČTOVÁNÍ) DOTACE

31.5.2022

31.8.2023

Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý
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č. smlouvy SMB: 6720094228/1
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna
uzavřené dne 27. 10. 2020, č. smlouvy SMB 6720094228
Smluvní strany:
1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2

IČO: 44 99 27 85

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 111 211 222/0800

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením ZMB Z8/.. konaného dne ...... byl podpisem dodatku pověřen vedoucí Odboru

sportu Magistrátu města Brna
kontaktní osoba:
email:
(poskytovatel)

edoucí OS MMB

STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 269 32 211
DIČ: CZ26932211

plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-4659390287/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4174
jednající panem Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva a Ing. Davidem Trllem,
místopředsedou představenstva
kontaktní osoba:
investiční ředitel
email:
(příjemce)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové individuální investiční dotace z rozpočtu
města Brna uzavřené dne 27. 10. 2020, č. smlouvy SMB: 6720094228,
(dále jen „dodatek“)

L
Ode dne uzavření dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:

Článek II.

Výše a způsob poskytnutí dotace
odst. 2)
Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2023.

Článek III.

odst. 2), věta první:

Podmínky poskytnutí dotace

Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději do 31.

8. 2023 a za tím účelem vyplnit předepsaný formulář a doložit poskytovateli doklady, prokazující

využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.
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II.
1..

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2..

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž dodatek
zašle k uveřejnění poskytovatel.

3.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Příjemce
i poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka: Tento dodatek byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/.. konaném
dne ........

V Brně dne:

8 otavní

V Brně dne:

A

S amos
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