Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

106. Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí individuálních
investičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti
dopravy se společností Dopravní podnik města Brna, a.s.
Anotace
Dopravní podnik města Brna, a.s., žádá o prodloužení termínu vzniku uznatelných výdajů a termínu
finančního vyúčtování na akce: "VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova" z důvodu prodloužení
schvalovacího procesu ze strany Drážního úřadu a dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků
dotčených stavbou, "Zastávky Podvéská - dotace DPMB, a.s." z důvodu prodloužení schvalovacího
procesu ze strany Drážního úřadu a "Projektová dokumentace DUSP Vozovna Pisárky - etapa III, vratná
smyčka - k souvisejícím stavbám komunikací, ploch a zařízení" z důvodu prodloužení schvalovacího
procesu ze strany Drážního úřadu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- změnu v poskytnutých individuálních investičních dotacích Dopravnímu
podniku města Brna, a.s., IČO 25508881, se sídlem Hlinky 64/151, 60300 Brno na
realizaci projektů "VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova", "Projektová
dokumentace DUSP Vozovna Pisárky - etapa III, vratná smyčka - k souvisejícím
stavbám komunikací, ploch a zařízení" a "Zastávky Podvéská - dotace DPMB, a.s."
- dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 5420093980
- dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 5420093063
- dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 5421093057
které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. pověřuje

vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem dodatků.

Stanoviska
Rada města Brna projednala na své schůzi č. R8/224 konané dne 15. 6. 2022. Stanovisko bude
sděleno.
Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 15. 6. 2022. Stanovisko bude
sděleno.

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

vedoucí odboru - Odbor dopravy
13.6.2022 v 14:03
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
14.6.2022 v 06:02

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Důvodová zpráva
Na základě žádostí zaslaných společností Dopravní podnik města Brna, a.s. o prodloužení
termínu uznatelnosti výdajů a finančního vyúčtování poskytnutých individuálních investičních
dotací předkládáme ke schválení materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna.
1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace č. 5420093980 projekt ORG 4280 „VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova“.
Na zasedání č. Z8/19 dne 8.9.2020 schválilo Zastupitelstvo města Brna smlouvu č. 5420093980
o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 33 000 tis. Kč z rozpočtu statutárního města
Brna na realizaci projektu ORG 4280 „VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova“.
Dle schválené smlouvy lze uznat výdaje vynaložené na zajištění projektu v době od 1.9.2020
do 30.11.2021. Termín finančního vyúčtování byl smlouvou stanoven na 15.12.2021.
Na zasedání č. Z8/33 dne 9.11.2021 schválilo Zastupitelstvo města Brna dodatek č. 1 k výše
uvedené smlouvě, kterým byla dotace navýšena o částku ve výši 3 500 tis. Kč. Zároveň byl
tímto dodatkem prodloužen termín předložení finančního vyúčtování do 31.5.2022.
Dopravní podnik města Brna, a.s., požádal Odbor dopravy MMB dne 14.12.2021 o prodloužení
termínu vzniku uznatelných výdajů do 31.3.2022 a tato žádost byla schválena na zasedání
Zastupitelstva města Brna č. Z8/35 dne 25.1.2022.
Dne 27.5.2022 byla doručena Odboru dopravy MMB pod č.j. MMB/0303417/2022 žádost
Dopravního podniku města Brna, a.s. o prodloužení termínu uznatelných výdajů do 30.6.2022
a závěrečného vyúčtování do 31.7.2022.
Důvodem žádosti je prodloužení schvalovacího procesu ze strany Drážního úřadu a dořešení
majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou, dále nemožností uzavřít
provoz na kruhovém objezdu Olomoucká/Hviezdoslavova z důvodu souběžných uzavírek
v lokalitě.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace č. 5421093057 projekt ORG 2196 „Zastávky Podvéská – dotace DPMB, a.s.“
Na zasedání č. Z8/28 dne 22.6.2021 schválilo Zastupitelstvo města Brna smlouvu
č. 5421093057 o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 5 000 tis. Kč z rozpočtu
statutárního města Brna na realizaci projektu ORG 2196 „Zastávky Podvéská – dotace DPMB,
a.s.“. Dle schválené smlouvy lze uznat výdaje vynaložené na zajištění projektu v době od
1.6.2021 do 31.12.2021. Termín finančního vyúčtování byl smlouvou stanoven na 15.1.2022.
Na zasedání č. Z8/35 dne 25.1.2022 schválilo Zastupitelstvo města Brna dodatek č. 1 k výše
uvedené smlouvě, kterým byl prodloužen termín uznatelnosti výdajů do 30.6.2022 a prodloužen
termín předložení finančního vyúčtování do 31.7.2022.
Dne 2.6.2022 byla doručena Odboru dopravy MMB pod č.j. MMB/0311170/2022 žádost
Dopravního podniku města Brna, a.s. o prodloužení termínu uznatelných výdajů do 31.8.2022
a předložení finančního vyúčtování do 30.9.2022.
Důvodem žádosti je prodloužení schvalovacího procesu ze strany Drážního úřadu.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace č. 5420093063 projekt „Projektová dokumentace DUSP Vozovna Pisárky – etapa III, vratná smyčka –
k souvisejícím stavbám komunikací, ploch a zařízení“
Na zasedání č. Z8/18 dne 16.6.2020 schválilo Zastupitelstvo města Brna smlouvu č.
5420093063 o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 11 000 tis. Kč z rozpočtu
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statutárního města Brna na realizaci projektu „Projektová dokumentace DUSP Vozovna
Pisárky – etapa III, vratná smyčka – k souvisejícím stavbám komunikací, ploch a zařízení“. Dle
schválené smlouvy lze uznat výdaje vynaložené na zajištění projektu v době od 1.6.2020
do 31.12.2021.
Na zasedání č. Z8/35 dne 25.1.2022 schválilo Zastupitelstvo města Brna dodatek č. 1 k výše
uvedené smlouvě, kterým byl prodloužen termín uznatelnosti výdajů do 31.5.2022.
Dne 2.6.2022 byla doručena Odboru dopravy MMB pod č.j. MMB/0311168/2022 žádost
Dopravního podniku města Brna, a.s. o prodloužení termínu uznatelných výdajů do 31.8.2022.
Důvodem žádosti je prodloužení schvalovacího procesu ze strany Drážního úřadu.

Stanoviska
Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
Rada města Brna projednala na své schůzi č. R8/224 konané dne 15. 6. 2022. Stanovisko bude
sděleno.
Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 15. 6. 2022. Stanovisko bude
sděleno.
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ta

Statutární

Doručeno:

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna

PON

Právnická/fyzieká osoba

Rok 2022

O

JUAN

Termín podání:

Kontakt: OD MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

PSČ:

Hlinky 151, Brno

656 46

+420 54317 4100

Mobil:

Forma právnické
osoby (označte/dopište):

spolek

E-mail:

ed

Webové stránky:
www.dpmb.cz

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

Registrováno u:
Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo žadatele:
25508881
Název a adresa peněžního ústavu:

Brno

NN

Název žadatele:
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Adresa sídla žadatele:
Telefon:

město

02.06.2022

obchodní
společnost
akciová
společnost

jiné

Číslo a datum registrace:
oddíl B, vložka 2463, 1.1.1998
Plátce DPH*:
DIČ:

ANO

NE

*nehodící se škrtněte

Číslo účtu žadatele:

předčíslí účtu / číslo účtu / kód banky

Identifikace 1. osob zastupujících pr. osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
Ing. Miloš Havránek, předseda představenstva
Ing. Josef Veselý, člen 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
Telefon:
zástupce žadatele (nepovinné údaje):
Stručný název akce nebo činnosti: realizace veřejných zakázek:
„Projektová dokumentace DUSP Vozovna Pisárky — etapa III, vratná smyčka — k
souvisejícím stavbám komunikací, ploch a zařízení“
Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti (stručně a jasně formulovaný, v příloze rozveďte — max. 3 str.
strojopisu): viz. příloha

Odůvodnění žádosti:
Průtahy ve správním řízení u Drážního úřadu viz důvodová zpráva
Termín realizace akcí nebo činností:
2020-2022

Místo realizace akce nebo činnosti:

Brno

Celkové výdaje v Kč:

11 000 000 Kč bez DPH

(na realizaci akce nebo činnosti)

Podíl dotace v %: (z celkových nákladů akce

Výše požadované částky v Kč: 11 000 000,-

nebo činnosti)

(z rozpočtu města Brna) (obdržena v roce 2020)
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Účel použití požadované dotace (materiál, energie, služby: propagace, nájem, spoje, přeprava, tech.
služby apod.)

nová dopravní infrastruktura (tramvajová trať)
Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:

[Telefon osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti: 543 171 310

K vyplněné žádosti žadatel přiloží:
*

Spolky (původně občanská sdružení) kopii platných stanov a doklad o volbě či jmenování
zástupce (zástupců) oprávněného jednat jménem spolku dle platných stanov.

statutárního

*

Obecně prospěšné společnosti výpis z rejstříku o.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

*

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.

měsíců.

Úspěšní 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 2015 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.
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.).

VBmědne

49.5. PL

Ing. Miloš Havfáne
předseda předsťavenstva

Ing. Josef Veselý
člen představenstva
Dopravní podník města Brna,a.s.

Hlinky 64/Ragítko žádatele03 00 Brno
Doručovací číslo: 65646

(V případě zastoupení na základě plné moci, doložte i plnou moc).
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Čestné prohlášení žádatele o dotaci
z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020

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;

*

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.

*

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
17. června 2014, článkem 2, odst. 18.

V Brmě dne

s Nařízením

Komise

(EU)

č. 651/2014

a

ze dne

/

Dopravní podnik města Brna,a.s.

"O Hfinkyg4/154 Pisárky, 603 00 Brn
Doručovací číslo: 65646

Razítko žadatele
*Nehodící se škrtněte

podpis statutárního zástupce

ř
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Příloha: Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti
„Projektová dokumentace DUSP Vozovna Pisárky — etapa III, vratná smyčka — k souvisejícím

stavbám komunikací, ploch a zařízení“

Předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Vozovna Pisárky, etapa III.- vratná
tramvajová smyčka, a to ve stupni pro stavební povolení, včetně zařízení záležitostí ve správním
řízení za účelem získání pravomocného stavebního povolení a následně dopracování projektové
dokumentace do fáze realizační projektové dokumentace. Zpracována bude i projektová
dokumentace DŮR pro zastřešení kolejového zhlaví vozovny Pisárky.
Dále je předmětem zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení pro
tutéž stavbu, a to pokud se týká souvisejících staveb komunikací, ploch a zařízení sloužících k obsluze
budoucího Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu (MSKP), které dosud nebyly podrobně
řešeny, a to včetně obstarání pravomocného společného povolení a následně dopracování projektové
dokumentace do fáze realizační projektové dokumentace.
Projekční práce včetně správních rozhodnutí budou dokončeny v termínech do 14 měsíců od nabytí
účinnosti smlouvy o dílo, PDPS pro vratnou smyčku bude dopracována do 4 měsíců od vydání
stavebního povolení. Fakturace je navázána na předání každé z požadovaných projektových
dokumentací, a to včetně kladného pravomocného správního rozhodnutí.
Radou města Brna (RMB R8/056) byl udělen pokyn jediného akcionáře společnosti Dopravní
podnik města Brna, a. s. k zajištění projektové dokumentace DUSP Vozovna Pisárky — etapa III,
vratná smyčka — k souvisejícím stavbám komunikací, ploch a zařízení (obsluha pro Multifunkční
sportovní a kulturní pavilon) a zajistit financování projektové dokumentace prostřednictvím
statutárního města Brna v roce 2020 na základě žádosti o poskytnutí částky ve výši jedenáct milionů
korun bez DPH.
Vzhledem ke skutečnosti, že správní řízení k vydání pravomocného správního rozhodnutí
z důvodu dalších požadavků na doplnění Drážním úřadem Olomouc stále probíhá, není
možné dílo převzít v plném rozsahu a není tedy možné ani ze strany zhotovitele fakturovat
nepřevzaté části díla. S ohledem na rozsah stavby a z něho vyplývající předpokládaný termín
vydání správního rozhodnutí, a následnou kompletní přejímku doposud nedokončených částí
díla, žádáme o prodloužení termínu uznatelnosti výdajů do 31.8.2022. Termín vyúčtování
nejpozději do 15.12.2022 daný smlouvou o poskytnut dotace č. 5420093063 se nemění.
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Vyplní Magistrát města Brna

Statutární

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna

(individuální dotace)

plo

noc

ronnání

Kontakt: OD MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

město

Brno

MMB/0303417 72022.

oj

Vo

UM

mbles6324T3c8

Název žadatele:
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Adresa sídla žadatele:
Hlinky 64/151, Brno

Telefon:
+420 54317 4100

Mobil:

Forma právnické
osoby (označte/dopište):

spolek

E-mail:
obecně
prospěšná
společnost |

Registrováno u:
Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo žadatele:

25508881

Název a adresa peněžního ústavu:

církevní či | příspěvková|
náboženská
organizace
společnost

PSČ:
603 00

Webové stránky:
www.dpmb.cz
obchodní
společnost
akciová

společnost

Číslo a datum registrace:
Oddíl B, vložka 2463, 1.1.1998
Plátce DPH*:
ANO

DIČ: CZ25508881

jiné

BE

*nehodící se škrtněte

Číslo účtu žadatele:
předčíslí účtu / číslo účtu /kód —
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
zástupce žadatele (nepovinný údaj):
Stručný název akce nebo činnosti: realizace veřejných zakázek:
„VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova“

Kontaktní údaje
(telefon, e-mail):

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

Viz příloha.

Odůvodnění žádosti:

Žádost o prodloužení termínu uznatelnosti výdajů — viz příloha
Místo realizace akce nebo činnosti:

Termín realizace akcí nebo činností:

Jedovnická, Bělohorská, Brno
2020 — 6/2022
Celkové výdaje v Kč:
36 500 000,- Kč bez DPH
(na realizaci akce nebo činnosti)

Výše požadované částky v Kč:
36.500.000,- Kč bez DPH (dotace již obdržena)

Podíl dotace v %: (z celkových nákladů akce

nebo činnosti)

(z rozpočtu města Brna)
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Účel 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
akce nebo činnosti 54317 1520

K vyplněné žádosti žadatel přiloží:

© © Spolky (původně občanská sdružení) kopii platných stanov a doklad o volbě či jmenování statutárního
zástupce (zástupců) oprávněného jednat jménem spolku dle platných stanov.

s | Obecně prospěšné společnosti výpis z rejstříku o.p.s. ne starší 3 měsíců.
e © 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.

Úspěšní 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

Dopravní podnik města Brna,a.s.
....

Podpis

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

žadatele

Doručovací číslo: 65646.

<..

Podpis žadatele

Razítko žadatele

(V případě zasťoupení na základě plné moci, doložte i plnou moc).
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Zve

Čestné 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;

*

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.

*

bybnebyl* vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně
vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora

a

prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

*

je/není* podnikem v obtížích v souladu
17. června 2014, článkem 2, odst. 18.

s Nařízením

Komise

(EU)

č. 651/2014

ze dne

7
VBmědne

23 $,1922
0

0

0

.

0

0

0

0

Razítko
*Nehodící se škrtněte

0

0

0

0

0.0.00

žadatele a podpis statutárního zástupce
/

Dopravní podnik města Brna,a.s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646
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Příloha: Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti, odůvodnění žádosti
„VMO

Tomkovo náměstí a VMO

Rokytova“

Předmětem žádosti je prodloužení termínu uznatelnosti výdajů.
Usnesením Rady města Brna č.R8/095 ze dne 15. 7. 2020 byl udělen souhlas s realizací části investiční akce
na výstavbu manipulační trolejbusové trati Jedovnická a veřejného osvětlení, která souvisí s výlukovým
režimem pro stavbu silnice /42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, Rokytova. Akce je financována z ORG 4280
VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova coby vyvolaná investice.
Z usnesení Rady vyplynul vzhledem k termínům výstavby VMO souhlas s realizací pouze trakčního vedení se
dvěma napájecími body z již realizovaného kabelovodu, a to včetně skutečnosti, že stavba bude zahájena na
základě vydaného územního rozhodnutí stavbou stožárů VO kombinovaných a prostých a kabelového vedení
pro VO av průběhu přípravy stavby DPMB zajistí příslušná povolení na vlastní trakční vedení.
Vzhledem k prodloužení schvalovacího procesu ze strany Drážního úřadu, dořešení majetkoprávních vztahů
s vlastníky pozemků dotčených stavbou a nemožnosti uzavřít provoz na kruhovém objezdu Olomoucká /
Hviezdoslavova z důvodu souběžných uzavírek v lokalitě a dokončit napojení manipulační trati na stávající
trať nebylo možno celou akci dokončit v původním předpokládaném termínu do 30.11.2021.
Zkušební jízda v rámci schvalovacího procesu a kontrola provedení stavby Drážním úřadem proběhla až
22.4.2022 a protokol o schválení zkušebního provozu byl na adresu DPMB, a.s. doručen 29.4.2022
prostřednictvím datové schránky. Až po tomto aktu mohla být stavba převzata od zhotovitele jako způsobilá
zkušebního provozu, a tímto následně fakturována.
Z výše uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu uznatelných výdajů do 30.6.2022.
Závěrečné vyúčtování případného přebytku plateb bude provedeno k 31.07.2022.
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Vyplní Magistrát města Brna

“,

r

v

Statutární

v

Doručeno:

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

Rok

2022

město

02.06.2022

Brno

MMB/0311170/2022
přítohy:
Vsnysa

Termín podání:

| |

Kontakt: OD MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

|

| l

| n

| I |

mmb1es832510a5

Název žadatele:

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Adresa sídla žadatele:

PSC:

Hlinky 64/151

603 00

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Webové stránky:

+420 4317 4100
Forma

P právnické

osoby (označte/dopište):

www.dpmb.cz
spolek
p

obecně

církevní či | přísp
příspěvková|

obchodní

prospěšná | náboženská | organizace | společnost
akciová
společnost | společnost

Jjiné

společnost

Registrováno u:
Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo žadatele:

Číslo a datum registrace:
Oddíl B, vložka 2463, 1.1.1998
Plátce DPH*:
ANO

25508881

DIČ: CZ25508881
škrtněte

NE
*nehodící se

Název a adresa peněžního ústavu:
Číslo účtu žadatele:

předčíslí účtu / číslo účtu /kód

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
zástupce žadatele (nepovinný údaj):
Stručný název akce nebo činnosti: realizace veřejných zakázek:
„Zastávky Podvéská — dotace DPMB,

Kontaktní údaje
(telefon, e-mail):

a.s.“

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

Viz příloha.
Odůvodnění žádosti:
[|Průtahy stavebního řízení a prodloužení termínu realizace projektu (viz příloha)
Místo realizace akce nebo činnosti:
Zastávky Podvéská na ulici Sochorova, Brno
Celkové výdaje v Kč:
5 000 000,- Kč bez DPH

Termín

realizace akcí nebo činností:

08/2021 — 8/2022

(na realizaci akce nebo činnosti)

Výše požadované částky v Kč: 5 000 000,- Kč
bez DPH

Podíl dotace v %: (z celkových nákladů akce

nebo činnosti)

(z rozpočtu města Brna) (dotace obdržena dne 14.7.2021

Účel použití požadované dotace (materiál, energie, služby: propagace, nájem, spoje, přeprava, tech.
služby apod.)
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Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:

[Telefon osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti 54317 1310

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.
e © Obecně prospěšné společnosti výpis z rejstříku o.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.
Úspěšní 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 ........ 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

Dopravní podnik města Brna,a.s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací CISlO. O

©

Pod

C

Razítko žadatele
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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;

*

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.

*

bynebyl* 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
17. června 2014, článkem 2, odst. 18.

avní

V Brně dne

ký db

Komise

(EU)

č. 651/2014

ze dne

padník města Brna, a.S
>isárky, 603 00 Brn

Doručovací číslo: 65646

Razítko
*Nehodící se škrtněte

s Nařízením

a

žadatele a

Gdpis statutárního zástupce

/
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Příloha: Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti
„Zastávky Podvéská — dotace DPMB, a.s.“

Realizace nových zastávek v úseku tramvajové trati Rosického náměstí -Kníničská
zajištění dopravní dostupnosti nově zastavované lokality
umožní optimalizovat polohu zastávek na Rosického náměstí
povede ke snížení hlukové hladiny v souvislosti s nižší rychlostí tramvajových souprav
umožní zvýšení bezpečnosti tramvajového provozu díky legálnímu přechodu před trať
respektuje ÚPmB
Účelem projektu je zajištění bezbariérového řešení předmětných zastávek stavební úpravou nástupišť
zastávek tak, aby splňovala podmínky umožňující bezbariérové užívání v souladu s Vyhláškou
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Upraveny budou i části ploch přiléhající bezprostředně k nástupištím zastávek pro zajištění
bezbariérového přístupu k přechodům pro pěší.
Vzhledem k přerušení původního stavebního řízení Drážním úřadem a zahájení nového řízení
s předpokládaným vydáním stavebního povolení v polovině června 2022 žádáme o prodloužení
uznatelnosti výdajů na celkovou realizaci stavby do 31.8.2022 a změnu termínu vyúčtování
dotace do 30.9.2022.
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DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ Č. 5420093063
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:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
44992785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČ: 45244782
číslo účtu:
111211222/0800
ve věcech smluvních je oprávněn a podpisem smlouvy pověřen:
vedoucí Odboru dopravy 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
IČ:
25508881
DIČ:
CZ25508881
Plátce DPH:
ano
bankovní spojení:
č. účtu:
ve věcech smluvních je oprávněn:
Ing. Miloš Havránek, předseda představenstva
zástupce technicko-provozního ředitele infrastruktura
(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento
DODATEK Č.2 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o poskytnutí individuální investiční finanční podpory
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu (dále jen
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„projekt“) „Projektová dokumentace DUSP Vozovna Pisárky – etapa III, vratná smyčka
– k souvisejícím stavbám komunikací, ploch a zařízení“ je prodloužení termínu vzniku
uznatelných výdajů do 31.8.2022 z důvodu prodloužení schvalovacího procesu ze strany
Drážního úřadu. Žádost byla doručena dne 2.6.2022 pod č.j. MMB/0311168/2022.
Tímto dodatkem se mění:
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
Odst. 1
Příjemce je oprávněn použít dotaci na uznatelné výdaje vzniklé nejpozději do 31.8.2022.
Odst. 4
Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1.6.2020 do 31.8.2022.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží
elektronický originál.
Doložka
Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Zx/xx dne xx. xx.
2022.
V Brně dne ………………

V Brně dne ………………

………………………………………….

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

vedoucí Odboru dopravy

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

za poskytovatele
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DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ Č. 5421093057
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:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
44992785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČ: 45244782
číslo účtu:
111211222/0800
ve věcech smluvních je oprávněn a podpisem smlouvy pověřen:
vedoucí Odboru dopravy 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
IČ:
25508881
DIČ:
CZ25508881
Plátce DPH:
ano
bankovní spojení:
č. účtu:
ve věcech smluvních je oprávněn:
Ing. Miloš Havránek, předseda představenstva
zástupce technicko-provozního ředitele infrastruktura
(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento
DODATEK Č.2 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o poskytnutí individuální investiční finanční podpory
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu (dále jen
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„projekt“) ORG 2196 „Zastávky Podvéská – dotace DPMB, a.s.“ je prodloužení termínu
vzniku uznatelných výdajů do 31.8.2022 z důvodu prodloužení schvalovacího procesu ze
strany Drážního úřadu. Žádost byla doručena dne 2.6.2022 pod č.j. MMB/0311170/2022.
Tímto dodatkem se mění:
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
Odst. 1
Příjemce je oprávněn použít dotaci na uznatelné výdaje vzniklé nejpozději do 31.8.2022.
Odst. 4
Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1.6.2021 do 31.8.2022.
Odst. 9
Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30.9.2022 finanční vyúčtování
dotace jako součást závěrečné zprávy.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží
elektronický originál.
Doložka
Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Zx/xx dne xx. xx.
2022.
V Brně dne ………………

V Brně dne ………………

………………………………………….
Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy

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

za poskytovatele

………………………………………….
Ing. Josef Veselý
člen představenstva
za příjemce
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DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ Č. 5420093980
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:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
44992785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČ: 45244782
číslo účtu:
111211222/0800
ve věcech smluvních je oprávněn a podpisem smlouvy pověřen:
vedoucí Odboru dopravy 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
IČ:
25508881
DIČ:
CZ25508881
Plátce DPH:
ano
bankovní spojení:
č. účtu:
ve věcech smluvních je oprávněn:
Ing. Miloš Havránek, předseda představenstva
zástupce technicko-provozního ředitele infrastruktura
(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento
DODATEK Č.3 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Předmětem tohoto dodatku č.3 smlouvy o poskytnutí individuální investiční finanční podpory
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu (dále jen
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„projekt“) ORG 4280 „VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova“ je prodloužení termínu
vzniku uznatelných výdajů do 30.6.2022 z důvodu prodloužení schvalovacího procesu ze
strany Drážního úřadu a dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků dotčených
stavbou. Žádost byla doručena dne 27.5.2022 pod č.j. MMB/0303417/2022.
Tímto dodatkem se mění:
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
Odst. 1
Příjemce je oprávněn použít dotaci na uznatelné výdaje vzniklé nejpozději do 30.6.2022.
Odst. 4
Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1.9.2020 do 30.6.2022.
Odst. 9
Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31.7.2022 finanční vyúčtování
dotace jako součást závěrečné zprávy.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží
elektronický originál.
Doložka
Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Zx/xx dne xx. xx.
2022.
V Brně dne ………………

V Brně dne ………………

………………………………………….

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

vedoucí Odboru dopravy

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

za poskytovatele
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