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

97. Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci
primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně - návrh rozpočtového
opatření
Anotace
Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen TSB) požádala statutární město Brno o
poskytnutí investiční dotace ve výši 5.000.000,00 Kč na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní
v Brně (technické galerie TG11 a šachty Š12 včetně jámové tůně). Primární kolektor je ve vlastnictví
TSB, jeho rekonstrukce je plánována na období od 06/2022 do 05/2023, předpokládaná celková výše
způsobilých investičních výdajů TSB bez DPH činí cca 18.000.000,00 Kč. Návrh smlouvy o poskytnutí
investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně upravuje podmínky
poskytnutí dotace.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí individuální investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na
ulici Vodní v Brně společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem
Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 255 12 285 ve výši 5.000.000,00 Kč z
rozpočtu města Brna pro rok 2022
- smlouvu o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na
ulici Vodní v Brně mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě
Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO
255 12 285, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu
- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem poskytnutí investiční dotace, které tvoří
přílohu č. ... tohoto zápisu

2. pověřuje

- vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy o poskytnutí
investiční dotace

Stanoviska
Materiál předložen na zasedání Finančního výboru ZMB dne 15.06.2022.
Usnesení RMB R8/223 konané dne 8.6.2022 bod 143
Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03

1/2

Vygenerováno programem eMMB

Strana 1 / 18

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí odboru - Odbor investiční
14.6.2022 v 06:47
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Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
14.6.2022 v 11:38

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03

2/2

Vygenerováno programem eMMB

Strana 2 / 18

Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha (Žádost TSB.pdf)
Příloha k usnesení (Smlouva o poskytnutí investiční dotace.pdf)
Příloha k usnesení (tabulka RO - kolektor.pdf)
Stanovisko (Usnesení R8_223 bod 143.pdf)

1-2
3-3
4-5
6 - 10
11 - 16
17 - 17
18 - 18

Strana 3 / 18

Důvodová zpráva
Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen TSB) požádala statutární město Brno
(dále jen Město) o poskytnutí investiční dotace ve výši 5.000.000,00 Kč na rekonstrukci technické
galerie TG11 a šachty Š12 včetně jámové tůně primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně
plánovanou v období od 06/2022 do 05/2023 (dále jen rekonstrukce primárního kolektoru na ulici
Vodní). Primární kolektor na ulici Vodní je ve vlastnictví TSB.
Žádost TSB ze dne 25.04.2022 evidována pod č.j. MMB/0248558/2022 o poskytnutí investiční
dotace je zpracována dle Dotačních pravidel Města schválených Zastupitelstvem města Brna
na zasedání Z8/33 dne 09.11.2021.
Výše požadované dotace dle žádosti TSB odpovídá cca 27,7 % předpokládané výši nezbytných
investičních výdajů TSB bez DPH souvisejícících s rekonstrukcí primárního kolektoru na ulici
Vodní.
Předpokládaná
celková
výše
způsobilých 21.780.000,00 Kč
investičních výdajů příjemce vč. DPH:
Předpokládaná
celková
výše
způsobilých 18.000.000,00 Kč
investičních výdaje příjemce bez DPH:
Výše investiční dotace:

5.000.000,00 Kč

Ve smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní
v Brně je navrženo:
- účel smlouvy - poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici
Vodní v Brně;
- výše dotace – 5.000.000,00 Kč;
- splatnost dotace – do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace;
- použití dotace v odbobí - od 01.06.2022 do 31.12.2023;
- provedení finačního vypořádání dotace - do 31.12.2023;
- postup při neoprávněném použití dotace, zadržení prostředků poskytnutých jako dotace
nebo při jiném porušení smlouvy o poskytnutí dotace;
- postup TSB prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory
dle čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování fungování evropské Evropské unie, zavazuje
se příjemce poskytnutou dotaci včetně úroků neprodleně vrátit zpět na účet poskytovatele.
Text smlouvy o poskytnutí dotace předběžně projednán a odsouhlasen TSB.
Dotace bude hrazena dle navrhovaného rozpočtového opatření přesunem z ORJ 5600, § 2212,
položky 6121, ORG 33481 - EUROPOINT Brno – Uhelná na ORJ 5600, § 3633, položku 6313,
ORG 301099 – Investiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobaám-dotace TSB,
a.s.
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72/7 Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně návrh rozpočtového opatření
Usnesení:
Komise investiční RMB d o p o r u č u j e RMB
1. vzít na vědomí žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost ze dne 25.04.2022 o dotaci z rozpočtu
města na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně;
2. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- poskytnutí individuální investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně společnosti
Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 255 12 285 ve
výši 5.000.000,00 Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2022
- smlouvu o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně mezi
statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 822/5,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 255 12 285
- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem poskytnutí investiční dotace;
pověřit
- vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy o poskytnutí investiční dotace.
Hlasování: přítomno 7 pro 7, proti 0, zdržel se 0 / 11 členů

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Omluven

Pro

Neomluven

Omluven

Pro

Omluven

Usnesení bylo přijato
St143. Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici

Vodní v Brně - návrh rozpočtového opatření
Bylo hlasováno bez rozpravy.
Rada města Brna

1. bere na vědomí
žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost ze dne 25.04.2022 o dotaci z rozpočtu města
na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Brna
schválit
- poskytnutí individuální investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně
společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno,
IČO 255 12 285 ve výši 5.000.000,00 Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2022
- smlouvu o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně mezi
statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská
822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 255 12 285
- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem poskytnutí investiční dotace
pověřit
- vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy o poskytnutí investiční dotace
Schváleno jednomyslně 7 členy.

nepřítomna

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

---

pro

---

pro

Materiál předložen na zasedání Finančního výboru ZMB dne 15.06.2022.
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Statutární

Doručeno:

Ď jd

Žádost m dataci z rozpočtu města Brna

|

|

Právnická/fyzieká osoba

Rok 2022 - 2023

Termín podání:

6

26,

Brno

2022

MB / 0248558 20 3?

P NUL

EPL ESBAZATRÁS

Kontakt: OI MMB, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Název žadatele: Technické sítě Brno, akciová společnost
Adresa sídla žadatele: Barvířská 822/5, 602 00Brno
Telefon:
Forma

Mobil:
právnické

E-mail:

spelek

osoby (označte/dopište):

PSČ: 603 00

obecně

prospěšná

společnost

církevní příspěvková

Webové stránky:
www.tsb.cz
obchodní

„či

| organizace | společnost

ská

společnost

nábožen

společné

akciová

Registrováno u:
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2500

„S
Císlo a datum registrace:
1. ledna 1998

Identifikační číslo žadatele: 255 12 285

Plátce DPH:

DIČ: CZ25512285

jiné

ANO

Název a adresa peněžního ústavu:
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu žadatele:
Identifikace
1. osob zastupujících pr. osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
Mgr. Michal Marciniszyn, předseda představenstva

Ing. Jakub Heikenwálder, místopředseda představenstva

2. osob s podílem v této právnické osobě: Statutární město Brno, 100%
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu: nejsou
Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce žadatele:
na základě plné moci
Adresa statutárního zástupce žadatele (nepovinné údaje): — --Telefon:
Stručný název akce nebo činnosti: realizace veřejných zakázek:
Rekonstrukce technické galerie TG11 a šachty Š12 včetně jámové tůně
Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti (stručně a jasně formulovaný, v příloze rozveďte)

Odůvodnění žádosti: viz příloha

Místo realizace akce nebo činnosti:
Termín realizace akcí nebo činností:
primární kolektor pod parkem na ulici Vodní (Brno) | v letech 2022-2023
Celkové výdaje v Kč: 21.780.000 Kč vč. DPH, 18.000.000 Kč bez DPH
(na realizaci akce nebo činnosti)

Výše požadované částky v Kč:5.000.000 Kč
(z rozpočtu města Brna)

Podíl dotace v %: 27,7%

(z celkových nákladů akce nebo činnosti)

Účel použití požadované dotace (materiál, energie, služby: propagace, nájem, spoje, přeprava, tech. služby
apod.) materiál, služby, projektová dokumentace, stavební dozor

Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:

[Telefon osoby odpovědné za realizaci
akce nebo činnosti:
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K vyplněné žádosti žadatel přiloží:

«

Údaje prokazující existenci žadatele (tj. výpis z příslušného rejstříku platný k podání žádosti), příp.

«

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve
formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými
údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží
údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných
majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou
skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k

hypertextový odkaz na údaje v příslušném rejstříku (povinnost doložit tuto přílohu neplatí pro fyzické osoby
nepodnikající),

zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam

akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská
listina nebo stanovy.

*

Prostou kopii dokladu o zřízení bankovního účtu, příp. potvrzení banky o vedení bankovního účtu

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 ke dni podání této žádosti

nedošlo ke změnám v dokumentech o existenci a právním postavení žadatele a údaje uvedené v žádosti jsou
platné a pravdivé.
v

1.
2.
3.
4.
5.

Zadatelé dále přiloží k žádosti:
Věcně a srozumitelně formulovaný popis, cíl a přínos projektu.
Čestné prohlášení žadatele o dotaci.
Čestné prohlášení vsouladu s ustanovením $ 10a odst. 3, písm. £) zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Prohlášení příjemce dotace — plátce DPH

č.

250/2000

Sb.,

Upozornění

Žadatel dotace nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve
smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
kterým v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním

trhem. 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 bere na vědomí zpracování osobních údajů správcem (MMB) na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) ae) Nařízení
Komise (EU) č. 679/2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR, za účelem plnění smlouvy
a za účelem plnění úkolů ve veřejném zájmu, který vzniká odesláním vyplněné žádosti o dotaci z rozpočtu města.

Zpracování bude probíhat pouze po dobu nezbytně nutnou, popřípadě po dobu plynoucí ze zákona č. 250/2000

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dále po dobu nezbytně nutnou

pro splnění smlouvy, nejdéle do skončení její platnosti nebo do ukončení vymáhání pohledávek z ní plynoucích,
popř. pro účely doručování sdělení týkajících se plnění ze smlouvy nebo vyřízení žádosti o dotaci. Je si vědom

svých práv vyplývajících mu z GDPR a prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté ke zpracování jsou pravdivé a

přesné. Jakoukoliv jejich změnu se zavazuje bez zbytečného odkladu správcům sdělit.

Žadatel je povinen do 15 dnů písemně oznámit OI 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.).

V Brně. dne 25. 4.

2022
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Příloha: Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti
Rekonstrukce technické galerie TG11 a šachty Š12 včetně jámové tůně
Na základě pasportu vyhodnocující technický stav stavebních a ocelových konstrukcí šachet a chodeb
primárního kolektoru, se plánují postupné rekonstrukce nejkritičtějších objektů a úseků. Technická galerie
TG11 a šachta Š12 je jednou z posledních šachet ve stavu č. 4 - 5, tedy významná porucha — havarijní stav.
V havarijním stavu jsou zejména ocelové konstrukce technické galerie, které jsou komunikační plochou pro
přístup pracovníků k uloženým inženýrským sítím. V současné době je vydám zákaz vstupu na plošinu
technické galerie z důvodu bezpečnosti.
V roce 2022 je plánováno započít s celkovou rekonstrukcí technické galerie a šachty včetně jámové tůně.
Technická galerie je součástí spodního 6. patra šachty a je nutné během rekonstrukce řešit oba stavební objekty
současně. Šachta 12— Vodní, je nejvytíženější dopravní šachtou pro spouštění materiálu v oblasti starého Brna.
Celková rekonstrukce je rozdělena na 9 stavebních objektů.
Rekonstrukce šachty Š12
Rekonstrukci bude provedena sanace ostění 1. až 6. patra, opravy a repase ocelové konstrukce lezního oddělení
s doplněním komunikačních a obslužných ploch jednotlivých pater. Dále je řešena kompletní rekonstrukce
jámové tůně, která slouží k soustřední průsakových vod z chodeb a šachty. Samotná rekonstrukce šachty je
rozdělena na tři stavební objekty SO 01 — Stavební část, SO 02 — Ocelové konstrukce a lezní oddělení a SO 03
— Jámová tůň.
SO 01— Stavební část:
Stavební část zahrnuje, kompletní sanaci betonového ostění šachty v 1. až 6. patře šachty, kde budou zatěsněny
lokální průsaky ostění výplňovou a těsnící injektáží, Z ostění budou odstraněny původní nepoužívané ocelové
konstrukce, které nudou v případě průsaků injektovány a finálně zapraveny reprofilační sanační maltou.
SO 02— Ocelové konstrukce a lezní oddělení:
Montážní poklop bude nahrazen novým větracím objektem z kompozitního materiálu. Prostor pod tímto
objektem bude doplněn o novou krycí konstrukci z kompozitního roštu, které bude demontovatelná pro
spouštění materiálu. Spodní plocha zastropení šachty, která je z trapézových plechů příznaného spodního
bednění bude očištěna a nově natřena. V celém lezním oddělení bude odstraněno stávající zábradlí a pochozí
rošty. Tyto konstrukce budou nahrazeny novými z kompozitního materiálu. Stávající ocelové nosníky a
registry budou obroušeny, očištěny a ošetřeny novým nátěrem. V jednotlivých pater bude ocelová konstrukce
doplněna o přídavné nosníky a nové komunikační plochy pro přístup k trubnímu vedení. V 6. patře šachty
budou stávající nosné konzoly lezního oddělení nahrazeny novými z nerezové konstrukce.
SO 03— Jámová tůň:
Sanace jámové tůně bude spočívat v reprofilaci podlahy a ostění jámové tůně a nahrazení původní ocelové
konstrukce zakrytí tůně novou konstrukcí, kde hlavní nosníky budou z ocelových profilů. Vedlejší nosníky a
zakrytí tůně bude z kompozitu.
Rekonstrukce technické galerie TG11
Rekonstrukce obsahuje sanaci ostění technické galerie, náraziště, novou konstrukci galerie a kabelových
registrů, Nová konstrukce technické galerie bude ve formě obslužných lávek a ploch, které budou zajišťovat
dostatečný a bezpečný přístup k vedeným inženýrským sítím. Hlavní konstrukce bude z ocelových nosníků
uložených na ocelové sloupové konstrukci. Komunikační lochy, zábradlí a žebříky budou z kompozitních
materiálů a profilů, které odolávají působení vlhkosti a jinému poškození či opotřebení. Samotná rekonstrukce
šachty je rozdělena na pět stavebních objektů SO 04 — Sanace ostění TG11, SO 05 — Sanace ostění náraziště,
SO 06 — Ocelová konstrukce TG11, SO 07 — Kabelové registry a SO 08— středový žlab.
SO 05— Sanace ostění galerie TGII:
Zahrnuje kompletní sanaci betonového ostění galerie, kde budou zatěsněny lokální průsaky ostění výplňovou
a těsnící injektáží. Z ostění budou odstraněny původní nepoužívané ocelové konstrukce, které nudou v případě
průsaků injektovány a finálně zapraveny reprofilační sanační maltou.
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SO 06— Sanace ostění naraziště:
Zahrnuje kompletní sanaci betonového ostění naraziště, kde budou zatěsněny lokální průsaky ostění výplňovou
a těsnící injektáží. Z ostění budou odstraněny původní nepoužívané ocelové konstrukce, které nudou v případě
průsaků injektovány a finálně zapraveny reprofilační sanační maltou. Na stávající čelo náraziště bude
provedeno nové čelo naraziště, které bude provedeno formou předstěny ze stříkaného betonu s výztuží a
injektážními hadičkami pro odvod vlhkosti z čela náraziště.
SO 07— Ocelová konstrukce TGII
Stávající ocelová konstrukce plošiny TG11 bude postupně rozebrána a odstraněna. V prostor galerie bude
vystavěna nová konstrukce, která bude založena na sloupové konstrukci s hlavními ocelovými nosníky.
Pochozí a komunikační plochy budou z kompozitní konstrukce včetně zábradlí, žebříků atd. Tyto ploch budou
realizovány pouze v místech, kde je nutný přístup k uloženým inženýrským sítím a technologii.
SO 08— Kabelové registry
Stávající konstrukce kabelových registrů budou odstraněny a nahrazeny novými z ocelových a kompozitních
profilů. Původní patky registrů budou vybourány z podlahy, zatěsněny zapraveny betonovou směsí. Výškové
uspořádání lávek nových registrů bude korespondovat s původní výškou, tak aby přeložka stávajících sítí byla
co nejjednodušší.
SO 09— Středový žlab
Stávající středový žlab, od točny technické galerie směrem k narazišti, bude vyčištěn a reprofilován. Původní
zakrytí žlabu bude nahrazeno nosnou kompozitní konstrukcí s pochozím kompozitním roštem.
Rekonstrukce vstupního objektu Š12
Kompletní oprava stávajícího vstupního objektu rotundy. Stropní konstrukce bude odbourána z důvodu
prasklého železobetonového věnce, dále budou vybourány vstupní dveře a větrací žaluzie, které nesplňují
stávající požární předpisy. Na objektu bude vybudována nová železobetonová stropní konstrukce včetně atik
a nového střešního pláště. Budou osazeny nové větrací žaluzie s manuálním ovládáním a nové vstupní
protipožární dveře. Budou provedeny nové vnitřní omítky a nátěry. Vnější fasáda objektu bude sjednocena
v novou fasádu v odstínu antracit s antigrafitti nátěrem. Na novou fasádu bude provedena předsazená
konstrukce se svislou kompozitní treláží z U- profilů.
Realizace stavby je plánována od 06/ 2022 do 05/2023.
e
06/2022— 11/2022 — Rekonstrukce technické galerie TG11
e
10/2022 — 04/2023 — Rekonstrukce šachty Š12 včetně jámové tůně
e
04/2023— 05/2023 — Rekonstrukce vstupního objektu Š12
Závěrečné vyúčtování bude provedeno po ukončení realizace, nejpozději k 31. 12. 2023.

V Brně dne 25. 4. 2022
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA
BRNA NA ROK 2022

Žadatel (název právnické osoby): Technické sítě, akciová společnost tímto čestně prohlašuje, že:
*

je/není* v likvidaci, v úpadku;

+

je-/ není* proti němu zahájeno insolvenční řízení;

*«

bylo/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., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

+

je /není* proti němu veden výkon exekuce dle jeho znalostí;

*« © má/nemá*
tj.: rozpočtu
organizacím
sociálním či

k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost) vůči veřejným rozpočtům;
statutárního města Brna, tedy městu Brnu, příp. městským částem a příspěvkovým
zřizovaným městem a městskými částmi; ke státnímu rozpočtu, tj. nemá dluh na daních a
zdravotním pojištění; k dalším poskytovatelům dotací z veřejných rozpočtů.

*«

má/nemá* k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost) vůči obchodním
společnostem se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna,

*«

vede / nevede* soudní spor se statutárním městem Brnem a pokud ano, jaký je předmět sporu;

+

nežádá o dotaci na stejný projekt z jiného dotačního programu 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 s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června
2014, článkem 2, odst. 18.

*

o realizaci akce budou řádně informovány příslušné úřady veřejné správy a akce proběhne v souladu
s veřejnoprávními předpisy

V Brně dne 25. 4. 2022

zastupuje na základě Plné moci

*) Nehodící se škrtněte
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Ev. čís. poskytovatele: 5622172389
Ev. čís. příjemce:

Smlouva
o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně

1.Smluvní strany
1. 1

statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město,
Se sídlem:
602 00 Brno
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města
Zastoupen:
Brna
Oprávněn jednat ve věcech smlouvy Ing. Tomáš Pivec vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
a pověřen k podpisu smlouvy:
Česká spořitelna, a.s.
Bankovní spojení:

Poskytovatel

Číslo účtu:

111 211 222/0800

IČO:

449 92 785

DIČ:
(dále jen poskytovatel)
1. 2

Příjemce
Se sídlem:
Zastoupen:
ve věcech smluvních

CZ44992785

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno
Mgr. Michalem Marciniszynem, předsedou
představenstva
Ing. Jakubem Heikenwälderem, místopředsedou
představenstva

Ve věcech technických:
e-mail:
Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

č. účtu
IČO:

255 12 285

DIČ:

CZ25512285

Registrace v OR

KS Brno, OR, oddíl B. , vložka 2500

(dále jen příjemce)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové investiční
dotace z rozpočtu poskytovatele.
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Ev. čís. poskytovatele: 5622172389
Ev. čís. příjemce:

2. Úvodní ustanovení

2.1 Žádostí č.j. MMB/0248558/2022 ze dne 25.04.2022 požádal příjemce poskytovatele o poskytnutí
účelové investiční dotace ve výši 5.000.000,00 Kč na rekonstrukci technické galerie TG11 a šachty
Š12 včetně jámové tůně primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně ve vlastnictví příjemce (dále jen
rekonstrukce primárního kolektoru na ulici Vodní), kterou zamýšlí příjemce realizovat v období
od 06/2022 do 05/2023.
2.2 Dotací se ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, rozumí peněžní
prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci na stanovený účel, dotace je ve smyslu
tohoto zákona veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
2.3 Poskytnutí dotace je realizováno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Předmět a účel smlouvy
3.1 Smlouva se uzavírá za účelem poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru
na ulici Vodní, kterou zamýšlí příjemce realizovat v období od 06/2022 do 05/2023.
3.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na krytí části nezbytných investičních
nákladů – výdajů souvisejících s rekonstrukcí primárního kolektoru na ulici Vodní.
3.3 Dle rozpočtu příjemce odpovídá výše dotace cca 27,7% předpokládané celkové výši investičních
výdajů bez DPH příjemce na tuto rekonstrukci.
Předpokládaná celková výše způsobilých investičních 21.780.000,00 Kč
výdajů příjemce vč. DPH:
Předpokládaná celková výše způsobilých investičních 18.000.000,00 Kč
výdaje příjemce bez DPH:
Výše investiční dotace:

5.000.000,00 Kč

3.4 Rekonstrukce primárního kolektoru na ulici Vodní zahrnuje:
a) rekonstrukci technické galerie TG11 spočívající v sanaci ostění technické galerie (SO 05),
sanaci ostění náraziště (SO 06), nové konstrukci galerie (SO 07), nových kabelových
registrech (SO 08), vyčištění a reprofilování středového žlabu (SO 09);
b) rekonstrukci šachty Š12 spočívající v sanaci ostění šachty (SO 01), opravě a repasi ocelové
konstrukce a lezního oddělení (SO 02), sanaci jámové tůně (SO 03);
c) rekonstrukci vstupního objektu Š 12 spočívající v jeho kompletní opravě.
4. Výše dotace, platební podmínky, podmínky použití dotace
4.1 Dle dohody smluvních stran se poskytovatel zavazuje příjemci poskytnout za podmínky plnění
povinností vyplývajících z této smlouvy investiční dotaci na krytí části nezbytných investičních
nákladů souvisejících s rekonstrukcí primárního kolektoru na ulici Vodní dle čl. 2 a 3 této smlouvy
ve výši 5.000.000,00 Kč (slovy pět miliónů korun českých).
4.2 Dotaci poskytne poskytovatel příjemci bankovním převodem na účet příjemce jednorázově
do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
Strana 2 (celkem 6)
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4.3 Dotaci lze použít pouze v období od 01.06.2022 do 31.12.2023 na úhradu způsobilých
investičních nákladů příjemce spojených s realizací rekonstrukce primárního kolektoru na ulici
Vodní, které splňují níže uvedené podmínky:
a) vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 01.06.2022 do 31.12.2023;
b) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením a ostatními podmínkami dle této smlouvy;
c) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4.4 Dotaci nelze použít na nezpůsobilé výdaje. Nezpůsobilými výdaji se rozumí např.: penále
a pokuty, úroky z úvěru, úroky z prodlení, výdaje na podohoštění.
4.5 Příjemce je povinen provést finanční vypořádání dotace nejpozději do 31.12.2023. Ve finančním
vypořádání provede příjemce i kalkulace skutečných nákladů ve vztahu k nákladům kalkulovaným,
uvedeným v čl. 3 této smlouvy, příjemce předá poskytovateli kopie smluv uzavřených s dodavateli
vztahující se k plnění dle této smlouvy, výzvy dodavatelů příjemci k plnění závazků, doklady svědčící
o poskytnutí plnění příjemce dodavatelům. V případě realizace činností vlastními kapacitami předá
příjemce poskytovateli k odsouhlasení položkový soupis provedeného plnění. Příjemce se zavazuje,
že v případě nevyčerpání dotace za podmínek stanovených touto smlouvou, vrátí nepoužité peněžní
prostředky poskytovateli ve stejné lhůtě jako finanční vypořádání dotace.
4.6 V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen provést finanční
vypořádání dotace včetně vrácení nepoužitých peněžních prostředků poskytovateli nejpozději do 14
dnů od data rozhodnutí o přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
4.7 Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.
V případě, že příjemci vznikne povinnost vrátit dotaci či její část dle této smlouvy, je povinen tuto
vrátit na účet č. 111211222/0800 v roce poskytnutí (variabilním symbolem je číslo smlouvy), na účet
č. 111350222/0800 do 28.2. roku následujícího (variabilní symbol je 64022229) a na účet
111158222/0800 od 1.3. roku následujícího po roce poskytnutí (variabilním symbolem je číslo
smlouvy).
5. Práva a povinnosti povinnosti smluvních stran
5.1 Příjemce se zavazuje realizovat rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní nejpozději
do 31.12.2023.
5.2 Příjemce se zavazuje v případě změny údajů uvedených v žádosti o dotaci včetně jejích příloh
vyžádat si u poskytovatele písemný souhlas s takovou změnou. Změna může být méně závažná nebo
závažná. Míru závažnosti je oprávněn posoudit a určit Odbor investiční MMB. O souhlas se změnou
může příjemce požádat nejpozději do 31.03.2023.
5.3 Písemný souhlas se změnou uděluje:
a) Odbor investiční MMB v případě souhlasu se změnou méně závažnou. Za méně závažnou
změnu se považuje taková změna, která nemá zásadní dopad na účel poskytnuté dotace
(např. snížení celkové výše předpokládaných způsobilých investičních výdajů příjemce
bez DPH dle čl. 3 této smlouvy o více než 20% max 40%);
b) Zastupitelstvo města Brna v případě souhlasu se závažnou změnou. Za závažnou změnu
se považuje změna, která má zásadní dopad na účel poskytnuté dotace (např. snížení celkové
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výše předpokládaných způsobilých investičních výdajů příjemce bez DPH dle čl. 3 této
smlouvy o více než 40%) a na termíny stanovené pro čerpání a vyúčtování dotace.
5.4 Příjemce se zavazuje, že:
a) nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu;
b) rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní bude realizovat na svůj účet
a odpovědnost;
c) nepřevede poskytnout dotaci na jinou osobu;
d) naplní účelové určení dotace;
e) použije dotaci k účelu této smlouvy a v souladu s podmínkami této smlouvy a právními
předpisy účelněa hospodárně;.
f) bude vést a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace;
g) bude kalkulovat všechny náklady bez daně z přidané hodnoty;
h) bude dodržovat zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
ch) umožní provedení kontroly využití dotace nebo její části ze strany poskytovatele a předloží
poskytovateli na vyžádání ke kontrole kompletní účetnictví s jednoznačnou identifikací
hospodaření s poskytnutou dotací
i) bude průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání
zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo
dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 15 dnů
ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův
zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem,změnu statutárního orgánu
příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niž se dotace poskytuje apod.
5.5 Příjemce prohlašuje a zavazuje se, že tuto dotaci za podmínek v této smlouvě uvedených přijímá
a zavazuje se ji použít dle podmínek této smlouvy a pouze k účelu dle této smlouvy, v souladu
s právními předpisy.
5.6 Každé neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých jako dotace je
ve smyslu č. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, porušením rozpočtové kázně
a poskytovatel bude postupovat v souladu s ustanoveními § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
5.7 V případě neoprávněného použití nebo zadržení poskytnuté dotace bude příjemci uložen odvod
za porušení rozpočtové kázně odpovídající výši neoprávněně použitých nebo zadržených fiančních
prostředků. Kdy se jedná o neoprávněně použité nebo zadržené fianční prostředky je uvedeno
v ustanoveních § 22 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jedná se mimo jiné i o porušení povinností sjednaných
smlouvou o poskytnutí dotace.
5.8 Poskytovatel (Odbor investiční MMB) písemně vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části
v jím stanovené lhůtě max. 30 kalendářních dnů, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce porušil
povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky
poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, jejíž povaha
neumožňuje provést nápravu v náhradní lhůtě a u níž tedy nelze vyzvat k provedení opatření
k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení
rozpočtové kázně.
5.9 Poskytovatel (Odbor investiční MMB) písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě
v jím stanovené lhůtě max. 30 kalendářních dnů, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění,
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že příjemce porušil méně závažnou povinnost, jejíž povaha umožňuje provést nápravu v náhradní
lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce provede opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení
rozpočtové kázně. Pokud příjemce opatření k nápravě dle výzvy neprovede, uloží mu poskytovatel
odvod dle čl. 5 odst. 5.10 této smlouvy.
5.10 Za porušení méně závažné povinnosti dle této smlouvy sjednané v čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy
pro případy sjednané v čl. 5 odst. 5.3 písm. a) této smlouvy, jejíž povaha neumožňuje provést nápravu
v náhradní lhůtě nebo u které příjemce neprovede nápravu, ani ve stanovené náhradní lhůtě, bude
příjemci v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod ve výši 0,2% z poskytnuté dotace za každé
jednotlivé porušení povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace. Za porušení méně závažné
povinnosti dle této smlouvy, jejíž povaha neumožňuje provést nápravu v náhradní lhůtě,
se nepovažuje porušení povinnosti příjemce sjednané v čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy pro případy
sjednané v čl. 5 odst. 3 písm. b) této smlouvy.
5.11 Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně
sčítají.
5.12 Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen
dodržovat ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 61/2006 Sb.).
5.13 Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a násl.
Smlouvy o fungování fungování evropské Evropské unie, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci
včetně úroků neprodleně vrátit zpět na účet poskytovatele.
6. Závěrečná ustanovení
6.1 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá
smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
6.2 Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
6.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou vzájemně odsouhlasenými dodatky, v listinné
podobě.
6.4 Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6.5 Strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv poskytovatel.
6.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smuv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6.7 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem jeho obchodního
tajemství.
6.8 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany
důvěrnosti jeho majetkových poměrů.
6.9 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné
vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek.
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Doložka dle ustanovení § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí dotace byly schváleny na zasedání Zastupitelstva města
Brna Z8/….. konaném dne ……… 2022.

V Brně dne
Za poskytovatele

V Brně dne
Za příjemce

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Mgr. Michal Marciniszyn
předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

Ing. Jakub Heikenwälder
místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost
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v tis. Kč

Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - přesun
ORJ

§

Položka

5600

2212

6121

5600

3633

6313

ÚZ

ORG

Věcná náplň

33481 EUROPOINT Brno - Uhelná
301099 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - dotace TSB, a.s.

Upr. rozpočet
k 23.5.2022

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

44 800

-5 000

39 800

0

5 000

5 000
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143. Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na
ulici Vodní v Brně - návrh rozpočtového opatření
Bylo hlasováno bez rozpravy.
Rada města Brna
1. bere na vědomí
žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost ze dne 25.04.2022 o dotaci z rozpočtu
města na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Brna
schválit
- poskytnutí individuální investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně
společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice,
602 00 Brno, IČO 255 12 285 ve výši 5.000.000,00 Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2022
- smlouvu o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci primárního kolektoru na ulici Vodní v Brně
mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem
Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 255 12 285
- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem poskytnutí investiční dotace
pověřit
- vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy o poskytnutí investiční dotace
Schváleno jednomyslně 7 členy.

nepřítomna

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

---

pro

---

pro
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