Rada města Brna
Z8/13. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.1.2020

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4219091767 o poskytnutí dotace z
rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích
ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků Veveří 110,
112, 114
Anotace
Bez vlastního zavinění nestihl příjemce dotace realizovat svůj projekt, a proto na základě ujednání ve smlouvě o poskytnutí
dotace požádal o prodloužení termínu pro realizaci projektu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
schvaluje

- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4219091767 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna
na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené
se Společenstvím vlastníků Veveří 110, 112, 114. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. ...
těchto usnesení;

pověřuje

- vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č.
4219091767 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně
ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků Veveří 110,
112, 114;

Stanoviska
RMB projednala materiál na svojí schůzi č. R8/056 konané dne 18. 12. 2019, kde jej schválila
jednomyslně 11 členy.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
7.1.2020 v 13:27
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
6.1.2020 v 16:23
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Důvodová zpráva

V rámci dotačního programu „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně“ byla dne 1. 4.
2019 s příjemcem Společenství vlastníků Veveří 110, 112, 114 uzavřena veřejnoprávní smlouva č.
4219091767 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 135 tis. Kč. Konkrétně se
jednalo o 58 800 Kč na neinvestiční náklady a 76 200 Kč na investiční náklady. Dotace byla zamýšlena
na nákup zeleně, laviček, pískoviště, fitness sestavy, věže se skluzavkou, hmyzího domečku a sedáku
na houpačku. Celkové náklady na realizaci projektu příjemce činí 149 998,86 tis. Kč.
Poskytnutá dotace však nebyla příjemcem v termínu stanoveném smlouvou využita, jelikož na domě
příjemce probíhaly stavební úpravy v podobě zateplení domu. Z důvodu pohybu stavebních dělníků a
rovněž kvůli instalovanému lešení byly zahradnické úpravy v rámci dotace plánovány na období
podzimu letošního roku. Jelikož však došlo bez zavinění na straně příjemce k průtahům ve zmíněných
stavebních pracích (zateplování), byla mu následně vypovězena smlouva o dílo od realizátora
zahradních prací plánovaných v rámci dotace. S ohledem na termín blížící se konci kalendářního roku
se příjemci již nepodařilo nalézt nového realizátora zahradnických úprav, a proto požádal poskytovatele
dotace prostřednictvím telefonátu a následné emailové pošty o prodloužení termínu na čerpání dotace.
Odbor životního prostředí se na základě uvedeného přiklání k prodloužení termínu realizace projektu.
S ohledem na skutečnost, že zmíněný projekt zatraktivňuje lokalitu, ve které má být realizován a
k posunu v realizaci nedošlo zaviněním příjemce dotace, připravil Odbor životního prostředí dodatek ke
smlouvě, který prodlouží termín pro realizaci o rok do 31. 12. 2020 a předložil jej Radě města Brna
k posouzení a doporučení ke schválení Zastupitelstvem města Brna.
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RMB projednala materiál na svojí schůzi č. R8/056 konané dne 18. 12. 2019, kde jej schválila
jednomyslně 11 členy.
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Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 4219091767 uzavřené dne 1. 4. 2019 mezi těmito smluvními stranami:
Poskytovatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou
Podpisem smlouvy pověřen Ing. Martin Vaněček,
vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna,
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62,140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111211222/0800
(dále ve smlouvě jen „poskytovatel“)
Příjemce:

Společenství vlastníků Veveří 110, 112, 114
Veveří 110, Brno 616 00
IČO: 27663574
Zastoupené
předsedkyní výboru SV a
místopředsedou výboru SV
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, Radlická 333/150, 150
57 Praha 5
Číslo účtu:
(dále ve smlouvě jen „příjemce“)

Poskytovatel a příjemce se dohodli, že smlouva č. 4219091767 ze dne 1. 4. 2019 spočívající
v poskytnutí finanční dotace z rozpočtu poskytovatele za podmínek uvedených ve smlouvě
příjemci za účelem podpory oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně – k úhradě nákladů
spojených s realizací projektu „Revitalizace zeleně vnitrobloku Veveří 110, 112, 114“ se mění
a doplňuje takto:

I.
1. V čl. IV. Podmínky použití dotace se prodlužuje termín realizace projektu na 31. 12. 2020.

II.
1. S ohledem na prodloužení termínu realizace projektu dle čl. I. odst. 1. tohoto dodatku se
veškeré zbývající termíny stanovené smlouvou č. 4219091767 posouvají o jeden
kalendářní rok.
2. Ostatní ujednání smlouvy č. 4219091767 ze dne 1. 4. 2019 uzavřené mezi poskytovatelem
a příjemcem se nemění.

III.
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1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není
uzavřen v tísni, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení jsou určena pro poskytovatele, jedno vyhotovení je určeno pro příjemce.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Doložka
Tento dodatek byl schválen na zasedání ZMB č. Z8/13 konaného dne 14. 1. 2020.

V Brně dne ……………

…………………………………
Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí MMB
Pověřený Z8/13 ZMB ze dne 14. 1. 2020

V Brně dne ……………

………………..
Předsedkyně výboru
SV

…………………..
Místopředseda
Výboru SV
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