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

99. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace
na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně
a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh návrh rozpočtového opatření
Anotace
Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním
městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem "Brněnské neony Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna" ze dne 25.11.2020, ve znění jejího dodatku č.
1 ze dne 30.06.2021, poskytlo statutární město Brno (dále jen Město) společnosti Technické sítě Brno,
akciová společnost (dále jen TSB) investiční dotaci ve výši 4.000.000,00 Kč na rekonstrukci slavnostního
osvětlení a investiční dotaci ve výši 500.000,00 Kč na organizaci soutěže o návrh. TSB požádala o
navýšení dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení o částku 990.280,00 Kč z důvodu navýšení cen u
materiálů a stavebních prací a nutnosti vybudování vzdáleného řídícího systému mezi girlandami a
dispečinkem TSB dle vítězného návrhu. Navýšení investiční dotace na rekonstrukci slavnostního
osvětlení je předmětem návrhu dodatku č. 2.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- navýšení individuální investiční dotace schválené usnesením Zastupitelstva města
Brna č. Z8/21 dne 10.11.2020,bod 48 na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve
statutárním městě Brně společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se
sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 255 12 285 o částku
990.280,00 Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2022
- dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci
slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na
organizaci soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné
girlandy v ulicích města Brna“ mezi statutárním městem Brnem
a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 822/5,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 255 12 285, který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu"
- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem navýšení investiční dotace, která tvoří
přílohu č. ... tohoto zápisu"

2. pověřuje

vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě 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 145
Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Strana 1 / 15

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno
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Důvodová zpráva
Mezi statutárním městem Brnem (dále jen Město) a společností Technické sítě Brno, akciová
společnost (dále jen TSB) je uzavřena smlouva o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci
slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci
soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulici města
Brna“ č. 5620094422 ze dne 25.11.2020 a její dodatek č. 1 ze dne 30.06.2021 (dále jen smlouva).
Dle této smlouvy poskytlo Město TSB:
- investiční dotaci ve výši 4.000.000,00 Kč na krytí nezbytných investičních nákladů
souvisejících s rekonstrukstrukcí slavnostního osvětlení – girland ve městě Brně
- investiční dotaci ve výši 500.000,00 Kč na krytí nezbytných investičních nákladů
souvisejících s organizací soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh
na světlené girlandy v ulicich města Brna“.
Žádostí ze dne 23.05.2022 evidovanou pod č.j. MMB/0293155/2022 požádala TSB o navýšení
investiční dotace na krytí nezbytných investičních nákladů souvisejících s rekonstrukstrukcí
slavnostního osvětlení – girland ve městě Brně (4.000.000.00 Kč) o částku 990.280,00 Kč dle
vítězného návrhu soutěže „Brněnské neony-Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města
Brna“.
TSB žádost zdůvodnila navýšením cen u materiálů a stavebních prací a nutností vybudování
vzdáleného řídícího systému mezi girlandami a dispečinkem TSB dle vítězného návrhu, a to:
- o 790.280,00 Kč vlivem dopadu růstu cen materiálu a prací
- o 200.000,00 Kč vlivem nutnosti vytvořit vzdálený řídící systém mezi girlandami
a dispečinkem TSB.
Výše požadovaného navýšení dotace dle žádosti TSB odpovídá cca 100 % předpokládané výše
nezbytných investičních výdajů TSB bez DPH souvisejícících s rekonstrukcí slavnostního
osvětlení ve statutárním městě Brně.
Předpokládaná
celková
výše
investičních výdajů TSB vč. DPH:

způsobilých 1.198.238,80 Kč

Předpokládaná
celková
výše
investičních výdaje TSB bez DPH:

způsobilých

Výše investiční dotace:

990.280,00 Kč
990.280,00 Kč

Poskytnutí navýšení dotace je upraveno v návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě. Text dodatku
předběžně projednán a odsouhlasen TSB.
Navýšení dotace bude hrazeno dle navrhovaného rozpočtového opatření přesunem z ORJ 5600,
§ 3631, pol. 5169, ORG 6112 Smlouva o provozu a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení,
vánoční výzdoba-TSB na ORJ 5600, § 3631, pol. 6313, ORG 301099 Investiční transfery
nefinančním podnikatelům-právnickým osobám-dotace TSB, a.s.
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72/8 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve
statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh - 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 23.05.2022 o navýšení
investiční dotace z rozpočtu města Brna na rekonstrukci slavnostního osvětlení - girland ve městě Brně;
2. doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit
- navýšení individuální investiční dotace schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z8/21 dne 10.11.2020,
bod 48 na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně společnosti Technické sítě Brno, akciová
společnost, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 255 12 285 o částku 990.280,00 Kč z
rozpočtu města Brna pro rok 2022
- dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě
Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na
světelné girlandy v ulicích města Brna“ 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 navýšení investiční dotace;
pověřit
- vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
investiční dotace.
Hlasování: přítomno 7 pro 4, proti 0, zdržel se 3 / 11 členů

Pro

Pro

Pro

Zdržel
se

Zdržel
se

Omluven

Zdržel
se

Neomluven

Omluven

Pro

Omluven

Usnesení nebylo přijato

145. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního
osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže
o návrh - návrh rozpočtového opatření
Bylo hlasováno bez rozpravy.
Rada města Brna
1. bere na vědomí
žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost ze dne 23.05.2022 o navýšení investiční
dotace z rozpočtu města Brna na rekonstrukci slavnostního osvětlení - girland ve městě Brně
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Brna
schválit
- navýšení individuální investiční dotace schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z8/21 dne
10.11.2020,bod 48 na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně společnosti
Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 255 12
285 o částku 990.280,00 Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2022
- dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve
statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem
„Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“ 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 navýšení investiční dotace
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pověřit
- vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě 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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Ing. Tomáš Pivec

NAŠE ZNAČKA: TSB/06244/2022
VYŘIZUJE:

vedoucí Odboru investičního
Kounicova 67

TEL./MOBIL:

601 67 Brno

EMAIL:

DATUM:

Magistrát města Brna

23.5.2022

Věc: Žádost o navýšení investiční dotace na zajištění organizace soutěže o návrh „Brněnské
neony —
Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“

Vážený pane inženýre,

dovolujeme si Vás požádat o podporu a spolupráci
tění organizace soutěže o návrh „Brněnské neony—
Brna“. Dotaci navrhujeme navýšit formou dodatku
rekonstrukci slavnostního osvětlení č. 5620094422

při schvalování žádosti o navýšení dotace na zajišSoutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města
č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na
ze dne 25. 11. 2020.

Odůvodnění žádosti:

RMB uložila Kanceláři marketingu a cestovního ruchu MMB ve spolupráci s Technickými sítěmi Brno
zajistit průběh soutěže „Brněnské neony - světelné girlandy v ulicích města Brna“. Procesní část soutěže
má na starost společnost CCEA MOBA. Realizátor vítězné zakázky je TSB, která obdržela investiční dotaci 4 mil. Kč na realizaci projektu (viz smlouva 5620094422 ze dne 25. 11. 2020) a 500 tis. Kč na realizaci architektonické soutěže (viz dodatek č. 1 ke smlouvě 5620094422 ze dne 30. 6. 2021).
Navržení členové poroty byli schválení RMB dne 25.8.2021.Vypracované soutěžní podmínky a zadání
soutěže byly schváleny RMB dne 8.9.2021 a dne 16.9. 2021 prohlášeny za regulérní Českou komorou
architektů. Orientační hodnota soutěžní zakázky byla stanovena na 4 mil. Kč.
První kolo soutěže proběhlo 9. 12. 2021. Z deseti návrhů vybrala závislá a nezávislá část poroty čtyři
návrhy, které postoupily do 2. kola. Druhé kolo soutěže proběhlo 10. 2. 2022, kde porota rozhodla o
vítězném pořadí čtyř návrhů. Výsledky soutěže byly schváleny RMB R8/204 dne 2.3.2022.
Dne 4.4.2022 započalo JŘBU, kdy s prvními dvěma účastníky (třetí sám z řízení odstoupil) byly projednány obchodní a zadávací podmínky. Navazovalo několik dalších jednání s autorem vítězného návrhu
spol. VISUALOVE s.r.o., kde se podrobně řešili smluvní podmínky a technický způsob napojení na stávající systém řízení světel přes dispečink TSB. Dne 18.5.2022 se uskutečnilo jednání mezi všemi zainteresovanými stranami (TSB, VISUALOVE, MOBA, KMCR MMB, Datmolux), na němž spol. VISUALOVE
předložila a zdůvodnila finální rozpočet ve výši 4.990.280 Kč. Hlavní důvody navýšení ceny jsou inflace
u materiálu a stavebních prací (790.280 Kč) a náklady na vybudování vzdáleného řídícího systému mezi
girlandami a dispečinkem TSB (200.000 Kč). V návaznosti na toto jednání proběhlo dne 20. 5. 2022
setkání zástupců společností
TSB a VISUALOVE s panem radním Grundem a paní zastupitelkou Černou,
na kterém bylo prezentováno navýšení ceny.
Technické sítě Brňo, akciová společnost| Barvířská 5 | 602 00 Brno | tsbídtsb.cz | www.tsb.cz
veřejné osvětlení| kolektory| engineering | reklama | datové sítě

PLEEEECEEECEDETU CELE ETTTTTETETEV
EDUETED
CTTE ETK ETED
VTT UCTU ETELTVETE
UDVU
DETODETOD
TCE
EKI
Akciová společnost
je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddil B, vložka číslo 2500 dne 1.1.1998
IČ: 255 12 285 | DIČ: CZ25512285 | Bankovní účet: 2025576339/0800 | nositel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
a 1 £001:2005
Fax/tel: | +420 545 424 011

| +420 545 424 012 | +420 545 424 032 | +420 545 424 016
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Závěrem jednání bylo dohodnuto, že TSB požádá Odbor investic o navýšení investiční dotace na akci
o částku 990.280 Kč. V návaznosti na toto jednání si dovolujeme žádost předložit.
ry

Děkujeme za podporu při projednání žádosti.

Přílohy

Technické síté Brno, akciová společnost | Barvířská 5 | 602 00 Brno | tsb(atsb.cz | www.tsb.cz
veřejné osvětlení | kolektory | engineering | reklama | datové sítě
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je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 2500 dne 1.1.1998
Akciová společnost
ČSN
1Ě: 255 12 285 | DIČ: CZ25512285 | Bankovní účet: 2025576339/0800 | nositel certifikátu
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Technické sítě Brno, akciová společnost

Zápisy z jednání, porad — ©

ke zlli
WWE

TSB

DEA

83

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
konaného dne 20.05.2022 ve 14:00 hod
v MMB,

I.

Husova 12, Brno

© Prezence

Přítomni:

Ing. David Grund (MMB),

(TSB),

(Visualove)

II. © Záznam jednání
Předmětem jednání bylo zdůvodnění navýšení ceny vítězného návrhu architektonické soutěže „Brněnské
neony — světelné girlandy v ulicích města Brna“,
Původní cena 4.000.000 Kč se navyšuje následovně:
0 790.280 Kč vlivem dopadu růstu cen materiálu a prací
0 200.000 Kč vlivem nutnosti vytvořit vzdálený řídící systém mezi girlandami a dispečinkem TSB.
Navýšení ceny bylo předmětem jednání zástupců společností Technické sítě Brno, Moba, Vizuálové,
Datmolux a Kancelář marketingu a cestovního ruchu MMB dne 18. 5. 2022. Realizátor projektu (TSB)
navýšení ceny shledal vzhledem k okolnostem přiměřené.

Důvody navýšení přednesli zástupci společnosti TSB a Vizuálové panu radnímu Ing. Davidu Grundovi.

II. © Závěr
Závěrem jednání bylo dohodnuto, že společnost TSB, která od Odboru investičního MMB obdržela na
realizaci díla investiční dotaci ve výši 4.000.000 Kč, v rámci řešení této situace zažádá Odbor investiční o
navýšení dotace o 990.280 Kč.

Zapsal: 20. 5. 2022,
Ing. David Grund
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Ev. čís. poskytovatele: 5620094422/2
Ev. čís. příjemce:

Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním
městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem „Brněnské
neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“ uzavřené dle §10a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

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

CZ44992785

Se sídlem:

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupen:
ve věcech smluvních

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 tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
účelové investiční dotace z rozpočtu poskytovatele.
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2. Úvodní ustanovení

2.1 Dle čl. 4, odst. 4.1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení
ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem
„Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicich města Brna“ č. 5620094422 ze dne
25.11.2020, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.06.2021 poskytl poskytovatel příjemci investiční
dotaci ve výši 4.000.000,00 Kč na krytí nezbytných investičních nákladů souvisejících s rekonstrukcí
slavnostního osvětlení – girland.
2.2 Žádostí ze dne 23.05.2022 evidovanou pod č.j. MMB/0293155/2022 požádal příjemce
poskytovatele o navýšení této investiční dotace o částku 990.280,00 Kč z důvodu navýšení cen u
materiálů a stavebních prací a nutnosti vybudování vzdáleného řídícího systému mezi girlandami a
dispečinkem příjemce dle vítězného návrhu soutěže „Brněnské neony-Soutěžní návrh na světelné
girlandy v ulicích města Brna“.
2.3 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.
2.4 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 dodatku
3.1 Čl. 4 Výše dotace a platební podmínky se doplňuje o odst. 4.7, 4.8, 4.9 a 4.10 tohoto znění:
4.7 Dle dohody smluvních stran se poskytovatel zavazuje příjemci poskytnout za podmínky plnění
povinností vyplývajících z této smlouvy částku 990.280,00 Kč (slovy devětsetdevadesát tisíc dvěstě
osmdesát korun českých) jako navýšení investiční dotace poskytnuté poskytovatelem příjemci dle
smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě
Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony –
Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“ č. 5620094422 ze dne 25.11.2020, ve znění
jejího dodatku č. 1 ze dne 30.06.2021.
4.8 Částku 990.280,00 Kč poskytne poskytovatel příjemci bankovním převodem na účet příjemce
jednorázově do 30 kalendářních dnů od uzavření tohoto dodatku.
4.9 Dle rozpočtu příjemce odpovídá výše navýšení dotace cca 100 % předpokládané celkové výši
investičních výdajů bez DPH příjemce na tuto rekonstrukci - z důvodu navýšení cen u materiálů a
stavebních prací a nutnosti vybudování vzdáleného řídícího systému mezi girlandami a dispečinkem
příjemce.
Předpokládaná celková výše způsobilých investičních 1.198.238,80 Kč
výdajů příjemce vč. DPH:
Předpokládaná celková výše způsobilých investičních
výdaje příjemce bez DPH:

990.280,00 Kč

Výše investiční dotace:

990.280,00 Kč

Strana 2 (celkem 3)
Strana 12 / 15

Ev. čís. poskytovatele: 5620094422/2
Ev. čís. příjemce:

4.10 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.
4. Závěrečná ustanovení
4.1 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá
smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
4.2 Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
4.3 Dodatek 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.
4.4 Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv poskytovatel.
4.5 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 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.
4.6. Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomoto dodatku nejsou předmětem jeho obchodního
tajemství.
4.7 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany
důvěrnosti jeho majetkových poměrů.
4.8 Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci
slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci
soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města
Brna“ č. 5620094422 ze dne 25.11.2020, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.06.2021 zůstávají
v platnosti, pokud tímto dodatkem č. 2 nejsou změněna či rušena.
4.9 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle,
nikoliv za nevýhodných podmínek.
Doložka dle ustanovení § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Poskytnutí dotace a dodatek č. 2 smlouvy 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 a běžné výdaje - přesun
ORJ
5600

§
3631

Položka
5169

ÚZ

Věcná náplň

ORG
Nákup ostatních služeb

6112 "ve jn. Smlouva o provozu a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení, vánoční výzdoba -TSB"
5600

3631

6313

301099 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - dotace TSB, a.s.

Upr. rozpočet
k 26.5.2022

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

222 747

-991

221 756

222 747

-991

221 756

4 900

991

5 891
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145. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci
slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci
soutěže o návrh - návrh rozpočtového opatření
Bylo hlasováno bez rozpravy.
Rada města Brna
1. bere na vědomí
žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost ze dne 23.05.2022 o navýšení investiční
dotace z rozpočtu města Brna na rekonstrukci slavnostního osvětlení - girland ve městě Brně
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Brna
schválit
- navýšení individuální investiční dotace schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z8/21 dne
10.11.2020,bod 48 na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně společnosti
Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno,
IČO 255 12 285 o částku 990.280,00 Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2022
- dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve
statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem
„Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“ 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 navýšení investiční dotace
pověřit
- vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční
dotace
Schváleno jednomyslně 7 členy.

nepřítomna

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

---

pro

---

pro
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