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

62. Projekt "Rekonstrukce skokanské věže a modernizace
skokanských můstků" – posouzení projektu, návrh rozpočtového
opatření
Anotace
Posouzení projektu, který řeší stavební úpravy skokanské věže 10m, skokanských můstků 3m a 1m a
demontáž stávajícího výtahu v městském plaveckém stadionu Lužánky z dotačního programu Národní
sportovní agentury. Celkové náklady projektu se odhadují na 12,098 mil. Kč, výše dotace pak 7 mil. Kč. V
současnosti je zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace projektu bude probíhat v letech
2022 – 2023.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

posouzení projektu "Rekonstrukce skokanské věže a modernizace
skokanských můstků", které tvoří přílohou č. … tohoto zápisu
zařazení projektu ORG 5506 "Rekonstrukce skokanské věže a modernizace
skokanských můstků" s celkovými náklady ve výši 12 098 tis. Kč a dobou
realizace 2022-2023 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu ORG 5506
financovaného z Fondu kofinancování projektů, které tvoří přílohu č. … tohoto
zápisu

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál dne 30.3.2022.
Finanční výbor projednal materiál dne 30.3.2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů
28.3.2022 v 16:57
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 29.3.2022 v 03:26
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
29.3.2022 v 03:26

Sestava vytvořena 29.3.2022 v 03:26
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je v souladu s Metodikou implementace projektů
(spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládáno posouzení projektu
"Rekonstrukce skokanské věž a modernizace skokanských můstků“.
Cílem projektu je stavební úprava skokanské věže 10m, skokanských můstků 3m a 1m a demontáž
stávajícího výtahu v MPS Lužánky.
Národní sportovní agentura dne 7.12.2020 vyhlásila Výzvu 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice
do 10 mil. Kč v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura
2020 – 2024. Příjem žádostí probíhá od 21.12.2020 do 30.6.2022, maximální výše dotace je 7 mil. Kč,
což představuje maximálně 70 % způsobilých výdajů. Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit
min. 30 % způsobilých výdajů akce. Výzva je průběžná a nesoutěžní.
Dne 28.1.2021 byla podána Žádost o dotaci pod číslem RM21-00057 do výzvy Sportovní infrastruktura
- Investice do 10 mil. Kč.
Žádost o dotaci byla schválena Poradou vedení Národní sportovní agentury k financování, nicméně je
potřebné doložit nezbytné podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace je nutné splnit následující podmínky:
1. doručení podepsaných Podmínek čerpání investiční dotace,
2. oznámení o výběru dodavatele/dodavatelů k veřejné zakázce na zhotovitele díla s uvedením ceny
díla s DPH a bez DPH a rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje,
3. smlouva/y s dodavatelem díla, ze které bude vyplývat cena díla s DPH a bez DPH,
4. aktualizovaný časový harmonogram stavby a harmonogram financování, resp. čerpání dotace,
5. potvrzení o bezdlužnosti
Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 12 097 660,19Kč, z toho celkové
uznatelné náklady 10 000 000 Kč. Předpokládaná výše dotace je 7 000 000 Kč. Požadavek na finanční
spoluúčast města Brna lze předpokládat ve výši 5 097 660,19 Kč. V současnosti je zahájeno výběrové
řízení na zhotovitele stavby.
Předpokládaná struktura výdajů projektu "Rekonstrukce skokanské věž a modernizace
skokanských můstků" (včetně DPH)
Celkové výdaje projektu
12 097 660,19Kč
100%
Nezpůsobilé výdaje
2 097 660,19Kč
17,3%
Způsobilé výdaje
10 000 000,00Kč
82,7%
Dotace
7 000 000,00Kč
57,9%
Kofinancování města Brna
5 097 660,19Kč
42,1%
Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných
z evropských fondů a národních programů je Odbor sportu.
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Posouzení projektu se skládá z těchto částí:
1.

Záměr projektu
a) Obecné údaje
b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu
c) Financování

2.

Analýza dotačních příležitostí
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.
A .1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu:
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
2. Právní statut:
statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU

1. Nositel projektu:
Statutární město Brno, Odboru sportu
2. Jméno kontaktní osoby (nositele):
Mgr. Petr Božek, vedoucí Odboru sportu
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:
Dominikánské nám. 167/3, 601 67 Brno
T: +420 542 172 510, E: bozek.petr@brno.cz
4. Přehled partnerů participujících na projektu:
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:
A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
1. Název projektu:
Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků
2. Umístění projektu:
V objektu Městského plaveckého stadionu Lužánky, Sportovní 4, 602 00 Brno na pozemku p.č. 841/1
k.ú. Ponava.
3. Cíle projektu, jeho účel:
Cílem projektu je celková rekonstrukce skokanské věže, bočních skokanských můstků a demontáž
výtahu na Městském plaveckém stadionu Lužánky.
4. Výchozí stav:
Městský plavecký stadion Lužánky (adresa: Sportovní 486/4, 60200 Brno – Ponava) je centrum
výkonnostního plavání v Jihomoravském kraji a poskytuje zázemí mnoha oddílům plavání. Svoji
jedinečnost z hlediska zastoupení vodních sportů má v možnosti využití 10m skokanské věže a
skokanských můstků, které umožňují trénink oddílů skoků do vody a z hlediska parametrů jsou jedním
z nejméně zastoupených sportovišť v ČR. Bohužel aktuální stav objektu skokanské věže je havarijní.
Vzhledem k stáří výstavby (1968 – 1979) a agresivnímu bazénovému prostředí se rekonstrukce stává
nutnou provozní záležitostí (a to i vzhledem k odpadajícím vrstvám betonové konstrukce). Navíc
skokanská věž a skokanské můstky jsou v historickém uspořádání a historickém stavu a nesplňují tak
kritéria plnohodnotné přípravy pro české zástupce skoků do vody. Vzhledem k tomu, že v ČR jsou jen
2 plnohodnotná střediska s 10m věží: 1. Praha Podolí 2. Brno Lužánky, tak se oprava stává nezbytnou,
pokud tento sport má mít v našem plaveckém svazu budoucnost.
5. Předpokládané výsledky projektu:
Modernizace chátrající skokanské věže a modernizace skokanských můstků.
6. Předpokládané dopady projektu:
V současné době jsou v ČR pouze dva bazény, v Brně Lužánkách a v Praze Podolí, které mají
skokanské zařízení s 10m věží. Z tohoto důvodu je rekonstrukce skokanského zařízení v Lužánkách
pro skoky do vody jedinou možností jak získat nejen vhodné tréninkové podmínky pro naše skokany,
ale i šancí pořádat zde mezinárodní soutěže, které mohou pomoci nejen v dalším rozvoji českých skoků
do vody, ale i ke zvýšení prestiže plaveckého areálu v Lužánkách.
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7. Cílové skupiny:
- VSK Univerzita Brno, skoky do vody
- Český svaz plaveckých sportů – sekce skoky do vody
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.
B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:
Přípravná fáze – výběr projetanta na zpracování projektové dokumentace, zpracování projektové
dokumentace, žádost o stavební povolení, zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby,
podání žádosti o dotaci.
Realizační fáze – výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací a samotná realizace projektu
Udržitelnost projektu – po dobu 5-ti let od ukončení realizace projektu musí být zachovány všechny
výstupy projektu a musí sloužit k účelu popsanému v žádosti o dotaci. Případné škody na majetku musí
být proto hrazeny z vlastních zdrojů žadatele.
2. Časová náročnost projektu:
1. Výběr projektanta, zpracování PD
2. Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh
3. Výběrové řízení na dodavatele stavby
4. Vlastní realizace

Splněno
Splněno
4 měsíců
8 měsíců

Předpokládané zahájení samotné realizace projektu (stavebních prací) je v červenci 2022.
Ukončení projektu se předpokládá v únoru 2023.
3. Indikátory:
• Technické zhodnocení sportovních zařízení a jejich zázemí (ks) 3
• Obestavěný prostor celkem (m3) 29 610
• Plocha užitková celkem (m2) 8 500
• Vnitřní plocha sportoviště (m2) 1 075
• Bezbariérové sociální zařízení (plocha) (m2) 18
4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:
Odhad celkových výdajů:

12 097 660,19 Kč
B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se Strategií Brno 2050:
Projekt je v rámci Strategie Brno 2050 v souladu s hodnotou Sportovní město, a to s dílčím cílem B
„Podpořit výkonnostní sport“, prioritou B2 „Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro výkonnostní
sport rovnoměrně ve všech městských částech“. Dále je projekt v souladu s dílčím cílem C „Podpořit
vrcholový sport“, s prioritou C1 „Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro vrcholový sport“,
opatřením C1.1 „Nově budovat infrastrukturu potřebnou pro oblast vrcholového sportu a udržovat
stávající“.
2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:
Modernizace Městského plaveckého stadionu je součástí hned několika materiálů Odboru školství
amládeže součástí sportovní a prorodinné politiky města Brna.
Hlavními materiály jsou:
- koncepce v oblasti sportu pro město Brno (2018 – 2030)
https://brno2050.cz/wpcontent/uploads/2017/09/Koncepce_sportu_mesta_Brna_na_leta_20182030.pdf
- střednědobá koncepce investic a rozvoje Městského plaveckého stadionu Lužánky (materiál součástí
žádosti o dotaci)
3. Soulad s územním plánem města Brna:
Projekt je v souladu s Územním plánem města Brna.
4. Legislativní audit:
Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU.
Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou
přijít se změnami z legislativní úrovně. Projektový cyklus na statutárním městě Brně počítá s řadou
metodik, aby nebylo možné realizaci projektu nějakým způsobem poškodit. Existence metodik
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dostatečně eliminuje vnitřní legislativní riziko. Vnější legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit,
legislativa přijatá na národní úrovni může neočekávaně změnit parametry projektů (daňové reformy
apod.).

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.
C. 1. FINANCOVÁNÍ

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:
fáze
Výdaje na projekt
v Kč
investiční
provozní

Příjmy
z projektu

Přípravná
Projektová dokumentace
Realizační
Stavební úpravy

12 097 660,19
12 097 660,19

Celkem
Provozní fáze:

- Provozní náklady budou kryty z rozpočtu MPSL
2. Možnosti financování
v Kč
Vlastní zdroje
Rozpočet města
Ostatní veřejné zdroje
EU
Privátní zdroje
Jiné
Celkem

Částka

%

Upřesnění

5 097 660,19 42,1 Fond kofinancování projektů
7 000 000 57,9 Národní sportovní agentura

12 097 660,19

100

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:
- parcelní číslo:841/1, číslo listu vlastnictví:10001, Statutární město Brno
2. Synergie:
Projekt navazuje na předešlé projekty uskutečněné v MPSL.
3. Zajištění udržitelnosti projektu:
Udržitelnost projektu bude po provozní stránce zajištěna prostřednictvím městské společnosti STAREZ
- SPORT, a.s.
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Analýza dotačních příležitostí

Národní sportovní agentura dne 7.12.2020 vyhlásila Výzvu 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice
do 10 mil. Kč v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura
2020 – 2024. Příjem žádostí probíhá od 21.12.2020 do 30.6.2022, maximální výše dotace je 7 mil. Kč,
což představuje maximálně 70 % způsobilých výdajů. Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit
min. 30 % způsobilých výdajů akce. Výzva je průběžná a nesoutěžní.
Dne 28.1.2021 byla podána Žádost o dotaci pod číslem RM21-00057 do výzvy Sportovní infrastruktura
- Investice do 10 mil. Kč.
Žádost o dotaci byla schválena Poradou vedení Národní sportovní agentury k financování, nicméně je
potřebné doložit nezbytné podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace je nutné splnit následující podmínky:
1. doručení podepsaných Podmínek čerpání investiční dotace,
2. oznámení o výběru dodavatele/dodavatelů k veřejné zakázce na zhotovitele díla s uvedením ceny
díla s DPH a bez DPH a rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje,
3. smlouva/y s dodavatelem díla, ze které bude vyplývat cena díla s DPH a bez DPH,
4. aktualizovaný časový harmonogram stavby a harmonogram financování, resp. čerpání dotace,
5. potvrzení bezdlužnosti potvrzené od orgánů Finanční správy České republiky, Celní správy České
republiky, na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném a na penále
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Bezdlužnost se prokazuje
potvrzeními, která nejsou starší 30 dnů přede dnem doručení bezdlužnosti.
Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 12 097 660,19 Kč, z toho celkové
uznatelné náklady 10 000 000 Kč. Předpokládaná výše dotace je 7 000 000 Kč. Požadavek na finanční
spoluúčast města Brna lze předpokládat ve výši 5 097 660,19 Kč.
Předpokládaná struktura výdajů projektu "Rekonstrukce skokanské věž a modernizace
skokanských můstků" (včetně DPH)
Celkové výdaje projektu
12 097 660,19Kč
100%
Nezpůsobilé výdaje
2 097 660,19Kč
17,3%
Způsobilé výdaje
10 000 000,00Kč
82,7%
Dotace
7 000 000,00Kč
57,9%
Kofinancování města Brna
5 097 660,19Kč
42,1%
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