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

55. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a
vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se STAREZ - SPORT,
a.s.
Anotace
Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a
vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se STAREZ - SPORT, a.s., jehož předmětem je doplnění
přílohy č. XII Smlouvy o konání akce Léto na Prýglu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon č. 6720174778 ze dne 14. 12. 2020 uzavřené mezi statutárním městem Brnem
a společností STAREZ – SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO:
26932211 jako Poskytovatelem, kterým se doplňuje příloha č. XII Smlouvy o konání
akce Léto na Prýglu
Dodatek č. 2 tvoří přílohu č…tohoto zápisu

2. pověřuje

vedoucího Odboru sportu MMB podpisem dodatku č. 2

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na R8/204. schůzi konané dne 2.3.2022
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 se zdržel/z 11 členů. Usnesení bylo přijato.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek
vedoucí odboru - Odbor sportu
21.3.2022 v 13:21
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 23.3.2022 v 12:54
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
21.3.2022 v 12:55

Sestava vytvořena 23.3.2022 v 12:54
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva
Rada města Brna na své R8/204. schůzi konané dne 2.3.2022 vzala na vědomí informaci o
projektech a akcích realizovaných společností STAREZ – SPORT, a.s. dle Smlouvy o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené mezi statutárním městem Brnem
a společností STAREZ – SPORT, a.s., souhlasila se záměrem konání akce Léto na Prýglu v
termínu 30. 6. – 2. 7. 2022 s rozpočtem 800 000,- Kč a doporučila Zastupitelstvu města Brna
schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon, kterým se doplňuje příloha č. XII Smlouvy o konání akce Léto na Prýglu.
Informace o akci:
Léto na Prýglu - 30. 6. – 2. 7. 2022
Rozpočet nákladů 800.000,- Kč
Léto na Prýglu bude prvním ročníkem akce, která se uskuteční v okolí Brněnské přehrady.
Termín konání je naplánován od 30. 6. do 2. 7. 2022, tedy v období začátku letních prázdnin.
Akce je zaměřená na širokou veřejnost. Cílem akce je opět podpořit zdravý pohyb u dětí,
mládeže a ostatních věkových skupin, ale také upozornit na některá rizika při sportu a
prázdninových aktivitách před jejich začátkem a rovněž tak představit sportoviště města Brna
a jejich aktivity široké veřejnosti. V rámci akce bude bohatý program se širokým sportovním
vyžitím na souši i ve vodě včetně doprovodného programu např. koncertů a různých
vystoupení. Akce bude zapojena do programu IGNIS BRUNENSIS. Vstup na akci bude pro
všechny návštěvníky zdarma. Program akce a doplňkový program bude upřesněn. Pro akci
bude vytvořen web s podrobnými informacemi o akci na www.letonapryglu.cz
Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:
Rada města Brna materiál projednala na R8/204. schůzi konané dne 2.3.2022
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 se zdržel/z 11 členů. Usnesení bylo přijato.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 9 členy.
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. dodatku Města: 6720174778/02
. dodatku Poskytovatele: S-2022/

/0100

Dodatek č.2
ke
Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
I.
Smluvní strany
1.

Statutární město Brno

se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením ZMB č. Z8/... ze dne ......... je podpisem dodatku pověřen
vedoucí Odboru sportu MMB

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 111 211 222/0800
(dále jen „Město “)
d

2..

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 35-1393300227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4174
zastoupená Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva a Ing. Davidem Trllem,
místopředsedou představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)
(Město a Poskytovatel dále společně jako „smluvní strany “)
L
Uvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 12. 2020 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o
závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, číslo smlouvy Města:
6720174777178, číslo smlouvy Poskytovatele: S-2020/474/0100 (dále jen „Smlouva o závazku“).
Smlouva byla doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 29. 6. 2021.
Město Smlouvou o závazku pověřilo Poskytovatele mimo jiné výkonem služeb uvedených
v Příloze č. I— XI, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o závazku.
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Příloha č. XII. Smlouvy o závazku se týká Pořádání sportovních akcí a aktivit pro širokou
veřejnost a školy.
Za účelem rozšíření pořádaných akcí ve městě Brno pro širokou veřejnost včetně rozšíření
lokalit pořádaných akcí i o lokalitu Brněnské přehrady, uzavírají smluvní strany tento Dodatek
č. 2 ke Smlouvě o závazku.

II.
Předmět Dodatku č.2

Tímto dodatkem se doplňuje Příloha č. XII: Pořádání sportovních akcí a aktivit pro širokou
veřejnost a školy o akci Léto na Prýglu.

XI
Závěrečná ustanovení

1.

Ustanovení Smlouvy o závazku nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

2.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve 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). Město zašle dodatek správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

3.

Tento dodatek se vyhotovuje
vyhotovení Město.

4.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text dodatku pozorně přečetly, a že s ním bez
výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.

5.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravená příloha č. XII: Pořádání sportovních akcí a
aktivit pro širokou veřejnost a školy

ve 4 vyhotoveních,

kdy jedno

obdrží Poskytovatel

a 3

Doložka podle z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Doložka: Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/

V Brně dne ..............

konaném

V Brně dne...
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za statutární město Brno

Mgr. Petr Božek
vedoucí Odboru sportu MMB

za STAREZ — SPORT, a.s.

Ing. Antonín Crha
předseda představenstva

za STAREZ — SPORT, a.s.
Ing. David Trllo
místopředseda představenstva
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Příloha č. XII
Pořádání sportovních akcí a aktivit pro širokou veřejnost a školy
Léto na Prýglu
Akce zaměřená na širokou veřejnost na začátek letních prázdnin situovaná mimo známá
sportoviště uvnitř Brna, a to do okolí Brněnské přehrady. Cílem akce je opět podpořit zdravý
pohyb u dětí a mládeže, ale také u ostatních věkových skupin, ale také upozornit na některá
rizika při sportu a prázdninových aktivitách před jejich začátkem a také představit sportoviště
města Brna a jejich aktivity široké veřejnosti. V rámci akce bude bohatý program se širokým
sportovním vyžitím na souši i ve vodě včetně doprovodného programu např. koncertů a různých
vystoupení. Akce bude zapojena do programu IGNIS BRUNENSIS.
Den náborů - Kraví Hora a Městské haly Vodova
Akce zaměřená na děti a rozvoj jejich pohybových schopností. Na jednom místě si budou moci
vyzkoušet různé sporty a disciplíny, od těch tradičních až po neobvyklé. Zjistí tak, co by je
mohlo bavit, a zároveň dostanou všechny potřebné informace, jak se zvolené aktivitě dál
věnovat. Akce se koná ve spolupráci s městem Brnem a sportovními kluby a volnočasovými
organizacemi.
Motivační konference

Motivační konference, která za účasti sportovních a výkonných členů různých sportovních
odvětví, představí své prezentace zaměřující se na problematiku sportu.
Projekt Sportovci do škol
Cílem projektu je pořádání sportovních kroužků na základních školách v Brně pro děti zdarma.
Děti si mohou vyzkoušet různé sporty v rámci školní družiny zdarma. Dětem budou nabídnuty
tradiční i méně známé sporty pod vedením zkušených lektorů. Sportovní kroužky na školách
zdarma umožňují sociálně slabším rodinám možnost bezplatného sportování pro děti v rámci
školních družin po celém Brně.
Projekt „Sportovci do škol“ byl zahájen již ve školním roce 2015/2016 probíhá na základních
školách ve městě Brně. V rámci družinového sportovního kroužku, který je pro děti zdarma, si
mohou žáci 1. stupně vyzkoušet více sportů, pod vedením odborně zdatných trenérů.
O realizaci akcí nebo projektů na daný kalendářní rok, tj. o rozsahu a objemu prostředků
vymezených na akce rozhoduje Rada města Brna.
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