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

14. Návrh Dodatku č. 2 k Memorandu o spolupráci mezi
Fotbalovou asociací České republiky, Jihomoravským krajem a
statutárním městem Brnem na činnost Fotbalové akademie
Jihomoravského kraje
Anotace
Dne 1. 6. 2016 bylo mezi Fotbalovou asociací České republiky (dále jen „FAČR“) Jihomoravským krajem
a statutárním městem Brnem uzavřeno Memorandum o spolupráci na činnost Fotbalové akademie
Jihomoravského kraje (dále jen „Memorandum“). Platnost Memoranda byla do 30. 6.2020, Dodatkem č.
1 k Memorandu o spolupráci se platnost prodloužila do 30. 6. 2022. Na fungování projektu se podílí
všechny deklarované strany Memoranda. Celkové náklady na činnost fotbalové akademie činí 9 068 000
Kč. Dle Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci končí spolupráce k 30. 6. 2022. Dopisem ze dne 24. 2.
2022 se na p. primátorku statutárního města Brna obrátili zástupci Fotbalové asociace České republiky s
žádostí o jeho prodloužení do 30. 6. 2025. Jako důvod uvádí dosavadní pozitivní ohlasy na spolupráci v
rámci Memoranda. Hlavním cílem fotbalové akademie je centralizace talentů a vytvoření kvalitních
podmínek pro růst a rozvoj talentovaných sportovců s cílem udržení talentů v Brně a Jihomoravském
kraji. Odchovanci fotbalové akademie již nastupují v reprezentačních výběrech U21, U19 a také v
dorosteneckých výběrech. Odbor sportu MMB tímto předkládá orgánům města Brna návrh Dodatku č. 2
k Memorandu, jehož předmětem je prodloužení doby jeho trvání do 30. 6. 2025.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

Dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci mezi Fotbalovou asociací České republiky,
se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, IČO 00406741, Jihomoravským krajem,
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO 70888337, a statutárním
městem Brnem na činnost Fotbalové akademie Jihomoravského kraje, který tvoří
přílohu č....tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022 a doporučila
ZMB ke schválení.
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Ing. Aleš Doležel
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13.6.2022 v 14:16

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 11:08

2/2

Vygenerováno programem eMMB

Strana 2 / 13

Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha (Memorandum_fotbalova_akademie_a_Dodatek_c_1.pdf)
Příloha k usnesení (Dodatek_c_2_k_Memorandu_Fotbalova_akademie.pdf)

1-2
3-3
4-5
6 - 12
13 - 13

Strana 3 / 13

Důvodová zpráva
Dne 1. 6. 2016 bylo mezi Fotbalovou asociací České republiky (dále jen „FAČR“) Jihomoravským
krajem a statutárním městem Brnem uzavřeno Memorandum o spolupráci na činnost Fotbalové
akademie Jihomoravského kraje (dále jen „Memorandum“). Platnost Memoranda byla do 30. 6.2020,
Dodatkem č. 1 k Memorandu o spolupráci se platnost prodloužila do 30. 6. 2022.
Na fungování projektu se podílí všechny deklarované strany Memoranda. Celkové náklady na
činnost fotbalové akademie činí 9 068 000 Kč (vč. členských příspěvků 400 000 Kč).
Náklady hrazené z dotace statutárního města Brna: (v rozpočtu 1 900 000 Kč)
- stravování ve škole (snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina) a náklady s tím spojené,
- pronájmy sportovišť a tréninkového zázemí,
- doprava MHD.
Náklady hrazené z rozpočtu Jihomoravského kraje: (500 000 Kč)
- strava v domově mládeže Klášterského,
- sportovně zdravotní prohlídky,
- tréninkové pomůcky,
- vybraná regionální soustředění, zápasy a jiné sportovní akce.
FAČR hradí: (6 268 000 Kč)
- veškeré náklady spojené s realizačním týmem (mzdové, materiálně technické zajištění aj.),
- sportovní vybavení hráčů a realizačního týmu,
- mezinárodní turnaje, zápasy a akce s tím spojené.
V rámci zřízení fotbalové akademie byl založen Nadační fond regionální fotbalové Akademie
Jihomoravského kraje, kde jsou i zástupci města i kraje. Nadační fond dohlíží na chod fotbalové
akademie a také zajišťuje její financování ze zdrojů poskytnutých z rozpočtu statutárního města Brna
a Jihomoravského kraje. Z rozpočtu města Brna je podporována každoročně činnost fotbalové
akademie ve výši 1 700 000 Kč s tím, že v roce 2022 je jmenovitě vyčleněna částka na podporu
fotbalové akademie ve výši 1 900 000 Kč. Návrh na poskytnutí dotace na následující období bude
Odbor sportu MMB předkládat po doložení finančního vypořádání již poskytnuté dotace, dle
uzavřené smlouvy je termín doložení nejpozději do 31. 8. 2022.
Dle Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci končí spolupráce k 30. 6. 2022. Dopisem ze dne
24. 2. 2022 se na p. primátorku statutárního města Brna obrátili zástupci Fotbalové asociace České
republiky s žádostí o jeho prodloužení do 30. 6. 2025. Jako důvod uvádí dosavadní pozitivní ohlasy
na spolupráci v rámci Memoranda. Hlavním cílem fotbalové akademie je centralizace talentů
a vytvoření kvalitních podmínek pro růst a rozvoj talentovaných sportovců s cílem udržení talentů
v Brně a Jihomoravském kraji. Odchovanci fotbalové akademie již nastupují v reprezentačních
výběrech U21, U19 a také v dorosteneckých výběrech.
Pro informaci uvádíme, že návrh Dodatku č. 2 k Memorandu bude Zastupitelstvo Jihomoravského
kraje projednávat dne 23. 6. 2022.
Odbor sportu MMB tímto předkládá orgánům města Brna návrh Dodatku č. 2 k Memorandu, jehož
předmětem je prodloužení doby jeho trvání do 30. 6. 2025.
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Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:

Ing. Marek
Fišer

pan
Richard Foltýn

Pan
DavidLenger

pan
Karel Cholek

Mgr. Bc.
Marek Viskot

omluv

JUDr. Michal
Chládek, MBA

Mgr. Pavel
Sázavský,
MBA

omluv

pan
Jakub
Koudelka

Mgr. Luděk
Kocman

pro

Mgr. René
Novotný

Ing. Antonín
Crha

Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 7. 6. 2022.
Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel/z 11 členů. KTVS doporučila.

pro

pro

pro

omluv

pro

omluv

pro

pro

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022 a doporučila
ZMB ke schválení.

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

nepřítomen

Róbert
Čuma

nepřítomen

JUDr.
Kerndl

JUDr.
Oliva

pro

Bc.
Koláčný

nepřítomna

Mgr.
Hladík

JUDr.
Vaňková

Schváleno jednomyslně 6 členy.

pro

pro

pro

---

pro

---

pro
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Memorandum

o

spoluprfci

r.(a1

":,:'-r

se sidlem

Jihomoravsk! kaj
Zerotinovo nim. 449/3,601 82 Bmo
IC:70888337

Statutdmi misto Bmo

n6m.l, 601 67 tsrno
Ie:44992785
zastoupend krg. Petrem Voki6lem,
primitorem

se sidlem Dominik6nskd

zasloupetri' JUDr. Michalem Ha5kem,
hejtmanem

FFIEFI

I

-d\

se sidlem

Fotbalovd asociace Ceskd republiky
Diskaisk62431l4, Biewov (Praha 6), 169 00 Praha

Ii:

00406741

zastoupen6 Miroslavern Peltou,

piedsedou
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uzaviraji
toto Memorandum o spolupr6ci (diile jen ,,1\4emorandum") jako svobodn! r"jraz trule zridastndnych

stran prohluboval vz6jemr$ vaah. Cjlem Memoranda 1e prohloubeni vzijenn€, spolupr6ce
k prosazov6ni spolednj'ch zSjmt v oblasti podpory dinnosti ml6deirick6 region6lni Fotbalovd
akademie Jihomoravsk6ho kraje organizovan6 Nadadnim fondern Region6lni fotbalov6 akademie
Jihomoravsk6ho

kaje

(drile

jen,,NF RFAJMK").

er. r.

Principy spoluprfce

tt

YzAjernn| spolupr6ce k prosazov6ni spolednj'ch zSjmri Jihomoravsk6ho kraje, statutilrnjho m6sta

Bma (d6le jen ,,mdsto Brno") a Fotbalov6 asociace eesk6 republfty (dale jen ,,FAdR") bude
na zikladd tohoto Memoranda zam6iena zejmena na tyto dinnosti:

a)

realizace programt a podpory vfchovy elitni fotbalov6 mlideZe jako

prevence soci6ln6 patologickfch jevri ve spolednosti, zejm6na

l2 -15 let, s piimjm zamdlenlm na vdkovou kategorii

14

u

jedni z drlleZirjch sloZek

ml6deZe vdkov6 kategorie

- 15 let a ndslednou podporou vdkovd

kategorie 16 - l 9 let,

b)

propagace ml6deZnick6ho fotbalu v r6mci mdsta Bma a Jihomoravsk6ho kraje,

c)

spolupr6ce a podpora fotbalovd

d)

vzijemni propagace pii kon6ni akci poiddanfch NF RFAJMK.

ml

deLe

pii vzdll|vacich a wfchovnlch programech,

V rimci vz6jemn6 spoluprace fdastnikt Memoranda Ji]romoravskf kraj piisp6je k naplndni tohoro
Memoranda n6sleduj{clmi dinnostmi:

a) udileni ziStity hejtmana pii akcich pofedanich NF RFAJMK,
b) spolupr6ce s dal5imi org6ny veiejn6 spr6vy a jejich organizadnimi

sloZkami a prdvnick

mi

osobami zaloZenfmi di ziizenlmi Jitromoravskjm krajem,

c)

zaji5tdni podminek pro ubytovri,:ri
do prisobnosti Jihomoravskdho

a

stravovin{ hr6dri akademie v zailzeni spadajic(m

lraje,

d) propagace projektu region6lni akadernie

a NF

RFAJMK na webovj'ch

str6nk6ch

Jihomoravsk6ho kraje a v region6lnich m6diich,

e)

podpora projekhi ml6deZnichich fotbalo\,'ich reprezentaci
S

f)

iR

po piedchozim projedn6ni

FAdR.

zaji5tdni podminek pro dopraru hnidt akademie v prisobnosti Jihomoravsk6ho

kaje.

2
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3.

FACR k naplndni tohoto Memoranda piispdje n6sledu1icimi dinnostmi:

a)

organizace pravidelnfch akci ve fotbale

i

vzddl6vacich programech na mestsk6, region6lni

i meziregion6lni rirolri,

b)

realizace programri na zvlSeni zSjmu mlAdeie o pravidelaou sportovni a lzddl6vaci dimost
ve fotbalovj'ch oddilech na rizemi mdsta Brna a Jihomoravsk6ho

c)

kaje,

velkerd akce pod body a) a b) se budou konat pod ziiStitou hejtmana Jihomoravsk6ho kraje,
primetora mdsta Brna a piedsedy FACR, pokud nebude dohodnutojinak,

d)

na shromiZd6ni, kteni se budou tfkat projektu regiondlnich akademii, budou zv6ai zdstupci
Jihomoravsk€ho kraje, mEsta Bma, stejn6 tak i na akce poi6dan€ NF R-FAJMK,

e)

oficirLlni logo Jihomoravsk6ho

kaje a

m6sta Bma bude umistEno na weboqy'ch str6nk6ch

FACR, stejn6 tak i v tiIt6nlch a etektronickj'ch mddiich vyd6vanlch pii piilezitosti konAni akci

poi6danjch NF RFAJMK,

f)

v souvislosti

s

bodem e) d6vaji v5echny subjekty souhlas s pouZiv6nim loga na akcich

poi6danfch NF RFAJMK

4.

V

rlmci vzljemr6

a na webor"jch a ri5tCnfch

strdnkich riCastnikt Memoranda.

spolupnice fdastnikfi Memoranda statutemi m6sto Brno piispdje k naplndni

tohoto Memoranda n6sleduj icimi dinnostmi:

a)

zajiStdni podminek pro lekalskou rirazovou

a lddebnd preventivni l6dbu ve zdravotnick6m

zaiizeni. spadajicim do prisobnosti mdsta Bma,

b)

udileni zdStity primitora mdsta Brna pii akcfch poi6danich NF RFAJMK,

c)

spolupr6ce s dalsimi org6ny veiejne a st6tni spnivy ajejich organizadnimi sloZkami,

d)

propagace projoktu region6lni akademie a NF RFAJMK na webo,^.ich str6nkAch mdsta Bma
a v region6lnich m6diich,

e)

ekonomicki podpora projektt ml6delnickfch fotbalovfch reptezentaci CR po piedchozlm
projedn6ni s FACR,

5.

f)

zaji5tdnl podminek pro

g)

zajiSt6ni podminek pro dopravu hr6dri akademie v pisobnosti m6sta Bma.

vjuku

a stravovini v zaiizeri spadajicim do prisobnosti mista Bma,

Piedpokl6danjm oMobim trvrini spoluprdce podle tohoto Memoranda je obdobi od

nabli jeho

fdinnosti do 30- 6. 2020.

6.

Smluvni strany zah6jl po uzavien{ Memoranda jednAni

o

smlouvdch, ker,-irni budou

konkretizov4na jedootliv6 plndni piedpokl6dan6 v tomto Memorandu.

3
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tr. rr.
I

Pravidla

.

1,

fi nanCni

podpory

Piedpoklidanou soud6sti vzAjemnd spoluprice ridastnihi Memoranda

je i

piipadn6 finandni

podpora dinnosti ml6deZnick6 regionAlni fotbalov6 akadernie, a to prostiednictvim NF RFAJMK.

2.

Piipadni finandn( podpora od kaZd6ho subjeku bude realizov6na fomrou poskytnuti dotace
NF RFAJMK zpravidla k piedpokl6dan6mu terminu do 31. 8. ptisluln6ho kalend.iiniho roku,

atona z6kladd

Z6dosti o poskytnuti

finanid podpory

piedloZend

NF RFAJMK

strandm

Memoranda nejpozddji do 28. 2. piislu5ndho kalend6iniho roku, v roce 2016 na zikladd Zddosti
podan6 do 31. 5.2016, pokud se

sr ula

strary memoranda nedohodnou jinak. Konk6tni \"ise

finandni podpory bude vychrizet z finandnlch moZnosti posk,tovatele dotace. Dotace neni
n6rokovd.

3.

Rozhodnuti o poskynuti dotace vietnE jejiho ridelu a

jeji

r"f3e v konk6tnim kalendirinim roce

je ze strany mdsta Bma v kompetenci Zastupitelstva m6sta Brna, resp. Rady mdsta Bma.

4.

Rozhodnuti o posk)4nuti dotace vdetnd jejiho f6elu a

jeji r{Ie

v konkrEtnim kalend{inim roce

je ze strany Jihomoravsk6ho kraje v kompetenci Zastupitelswa Jihomoravsk6ho kraje, resp. Rady
Jihomoravsk6ho

kaje.

ir. m.
7,{vireinf

1.

ustanoveni

Memorandum nabjvri platnosti dnem jeho uzavieni. Udinnosti nabyde aZ v okamZiku vzniku
Nadadniho fondu Region6hi fotbalov6 akademie Jihomoravsk6ho

t.

2.

kaje ve smyslu

$ 397 z6kona

89/2012 Sb., obdansk6ho z6koniku.

Memorandum

je

moZn6

po lz6jemn€ dohodE aidastnEnfch stran podle potieby m6nit

nebo

dopliovat formou plsemnlch dodatkt.

3.

Memorandum

je

moZn6 plsernni vypovdddt

s

tlim6sidni vfpovEdnl lhitou. VipoyEdnl lhtta

zadln6 plynout prvnim d:rem n6sledujiciho mdsice po mdsici, ve kter6m byla vipovdd' dorudena
ostatnim smluvnim stranilm.

4.

Smluvni strany souhlasi se zveiejndnim Memoranda.

5.

Memorandum se lyhotovuje ve tiech ryhotovenich, z nichi kaZd6 smluvni strana obdrZi po
jedaom ryhotoveni.

4
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5.

Pro vyloudeni v5ech pochybnosti strany Memoranda shodn6 prohlaluji, Ze na z6kladE tohoto
Memoranda nevzrr:}i zAvazek k poskytnuti {inandni podpory (dotace) piedvidand v dl.

a2, alo iAdnb ze

II

odst.

i

stran tohoto Memoranda.

DoloZka podle $ 23 zfkons

C,

129/2000 Sb., o krajich, ve znEn( pozdEjlich piedpisri

Uzavieni memoranda schv6lilo Zastupitelswo Jilomoravskdho kaje na sv6m 26. zasedeni konan6m
dne 21. 4. 2016 usnesenim (,. 2540/16/226.

Doloika podle g 41 zfkona

o

C.

128/2000 Sb., o obcich, ve znEnl pozd6jlich piedpisri

Uzavieni memoranda schv6lilo Zastupitelstvo mEsta Brna na sv6m 27/18 zzsed|ni konan6m
dne 17. 5. 2016 usnesenim d. 36.
Mds

Jritn*. -.:,r/ Ifitl
Zer u

ltnovo nam.

601 32 Brno
-57-

V Bmd dne

...'/,..6,.28!.8

io

o,

f

002

t)ori
{J

k6

a

Jihomora

JUDr.

kraj
Ha!ek

statut6rni mEsto
lng. Petr

h/L
Fotbalov6 asociace Cesk6 republiky
Mloslav Pelta

5
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Dodatek d. 1 k Memorandu o spolupreci
ze dne

i.

dervna 201(r

I.
Smluvni strany

Statutirni mEsto Bmo
Dominikinski nim6sti 196/1. (r02 00 llmcr
pani JUDr. Mark6tou Vaikovou, prir-nitc,rkou

:\dresa:

se sidlcm

Zastoupeqt:

Jihomoravs$ krai
-\dresa:
Zastoupenf:

Adrcsa

nirnisti -l{9/3,601 tl2 Rrn<r
JUDt. Bohumilcm Simkem, bejtmanen.r

se sidlcm Zerotir.tovo

panem

Fotbalovi asociace eesk6 tepubliky
,\deticki 2114/8,169 00 Praha 6

:

tcO:

00.1067.+1

Zastoupefli.:

panem Ing. Martinem Malikem, picdscdou,
pancm Romanem Berbrem, mistopledscdou

uza.

a

'iraji tento dodatek t. 1 k Nlemorandu o spoluprici zc dne f. ienna 201(r (dlile jcn ,,Nlemorandum")

II.
Picdmdt dodatku

1.

Smluvni sranr se dohodlr',
30.6.2022.

2.

\- ostatnim zustdvi zndni Nlemoranda nezmindno

ie

se obdobi trv6ni spoluprdce vvmezen6 Nlcmorandem prodluiuje do

III.
Zhv €ret nit us tanoveni dodatku

1.
2.

-l

ento dodatek nabrivd platnosti a iiinnosti dnem podpisu.

Dcrdatek se r-yhot<>r-ujc
n,hotor.eni.

ve tiech r'yhotovenich, z r:chi kai.d6 smluvni strana obdrii po

)ednom

3.

Uzar:ieni tohoto dodatl<u Memoranda schv6lilo Zastupitelstvo mista Brna na sv6m 28/18. zaseditn
konan6m dne 16. 6. 2020 usncsenim t. 19.

4.

Llzavicni tohoto dodatku N{emr-xanda schvihlo Zastupitelstvo Jihomoravsk6ho

31. zasedini konan6m dne 18. 6.2020 usnesenim

kraje

1tA
FRNI

Jlhom 0 tavski
Zerot In ovo ndm.
60r 82 Brno

\-

lJrrre dnc

2 S -06- 2020

o)

...2020

]lhon:,

hejtmen UDr.

'1,^

ZaI

alolou asociaci
da Ing. Nlartin

/t"

blikr'
mistopiedseda Roman

'lr.

z I stran

to

l,r

o

statut^tni mdsto Brncr
primitorka _f L.Dr. \Iark6ta

lloh

MES

D02

-64-

Za

SYCm

i.2l7i/20/7.31.

llcrbr

a
n

all kor

ri

*L
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Dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci
ze dne 1. června 2016
I.
Smluvní strany
Adresa:
IČO:
Zastoupený:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
44992785
paní JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Adresa :
IČO:
Zastoupený:

Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
70888337
panem Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

Adresa :
IČO:
Zastoupený:

Fotbalová asociace České republiky
Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
00406741
panem Ing. Petrem Fouskem, předsedou, a
panem JUDr. Jiřím Šidliákem, 1. místopředsedou

uzavírají tento dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci ze dne 1. června 2016 (dále jen „Memorandum“)
II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že se období trvání spolupráce vymezené Memorandem prodlužuje do
30. 6. 2025.
2. V ostatním zůstává znění Memoranda nezměněno.
III.
Závěrečná ustanovení dodatku
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
3. Uzavření tohoto dodatku Memoranda schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/…zasedání
konaném dne……….usnesením č. ……
4. Uzavření tohoto dodatku Memoranda schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání
konaném dne……….usnesením č. ……
V Brně dne ………………………..2022
……………………………………
Za Jihomoravský kraj
hejtman Mgr. Jan Grolich

……………………………………
Za statutární město Brno
primátorka JUDr. Markéta Vaňková

………………………….…………………….
Za Fotbalovou asociaci České republiky
předseda Ing. Petr Fousek, 1. místopředseda JUDr. Jiří Šidliák
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