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

25. Projekt „Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro
Úrazovou nemocnici v Brně“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o
návratné finanční výpomoci
Anotace
Předkládán je návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z FKP na projekt „Modernizace,
rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně“, kofinancovaného ze strukturálních fondů EU v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu. Návrh dodatku je předložen na základě žádost ÚNB ze dne 29. 11.
2019 o odklad splatnosti návratné finanční výpomoci, a to z termínu 15. 12. 2019 na 30. 6. 2020. S ohledem na možné
zpoždění při proplácení dotace i IROP navrhuje předkladatel prodloužení termínu pro vrácení finančních prostředků do
30. 9. 2020.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu
kofinancování projektů uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou
nemocnicí v Brně, který tvoří přílohu č. ….. těchto usnesení

Stanoviska
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi konané dne 8. 1. 2020.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů
2.1.2020 v 13:50
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho úseku - Úsek 4. náměstka primátorky
3.1.2020 v 03:53
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Vygenerováno programem eMMB

Důvodová zpráva
Voleným orgánům města je předkládán návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z Fondu kofinancování projektů na projekt „Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS
pro Úrazovou nemocnici v Brně“, kofinancovaného ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci byla uzavřena
mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně dne 29. 11. 2017. Zastupitelstvo města
Brna rozhodlo o poskytnutí návratné výpomoci na svém Z7/33. zasedání konaném dne 7. 11. 2017.
Projekt má za cíl posílit infrastrukturu a konsolidovat informační systémy Úrazové nemocnice v Brně,
podpořit standardizaci nemocničního informačního systému organizace a zajistit potřebnou úroveň
služeb včetně podpory pro výměnu a archivaci dat. Dojde tak k zefektivnění, zvýšení transparentnosti
činnosti organizace a dostupnosti služeb.
Prostřednictvím žádosti o změnu termínu splatnosti návratné finanční výpomoci ze dne 29. 11. 2019
žádá příjemce změnu termínu splatnosti návratné finanční výpomoci, a to na 30. 6. 2020, přičemž
původně sjednaný termín splatnosti byl stanoven na 15. 12. 2019. Svou žádost příjemce odůvodňuje
předpokládaným termínem získání dotačních prostředků z IROP až v květnu 2020. Předkladatel
navrhuje, s ohledem na další možné zpoždění při proplácení dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu, prodloužení termínu pro vrácení finančních prostředků do 30. 9. 2020.
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Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 139/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

Magistrátu města Brna
vedoucí OIEF
Mgr. Radek Řeřicha
Kounicova 67
601 67 Brno
Č.j.: UNBR/01162/2019 Vyřizuje:

V Brně 29.11.2019

Žádost o změnu termínu splatnosti návratné finanční výpomoci.
Vážený pane magistře,
na základě informace, od našeho administrátora projektu pana
ohledně termínu
provedení platby dotační podpory na projekt „Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou
nemocnici v Brně“ prostředků sděluj, že předpokládaný termín získání dotačních finančních prostředků je
květen 2020.
S ohledem na tuto novou informaci (viz. Příloha) žádáme o odklad termínu splatnosti poskytnuté bezúročné
finanční výpomoci 17 569 926 Kč (slovy:sedmnáctmilionůpětsetšedesátdevěttisícdevětsetdvacetšest) na
základě smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z fondu kofinancování projektů, schválené
Zastupitelstvem města Brna na jeho zasedání Z7/33 konaném dne 7 .11. 2017.
Sjednaný termín splatnosti nejpozději do 15. 12. 2019,
Požadovaná změna termínu splatnosti: nejpozději do 30. 6. 2020.

Příloha: Terminy-uhrady-info-sig-mk.pdf
S pozdravem

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk
Buštík
Datum: 2019.11.29 10:53:58 +01'00'

Ing. Zdeněk Buštík, MBA
ředitel Úrazové nemocnice v Brně

Tel.: +420 545 538 360 | Fax +420 545 211 082
e-Mail: podatelna@unbr.cz | DS: bntmab8
URL: www.unbr.cz

Stranasoudu
3
Sp.zn.: Pr 1602 vedená u Krajského
v Brně
IČO: 002 09 813 | DIČ: CZ 002 09 813
Bankovní spojení: 19-8669700267/0100

Bude přílohou usnesení
Návrh
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu kofinancování projektů
(dále jen „smlouva“)
uzavřené dle ustanovení § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Zavázaná strana:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
Číslo účtu

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
44992785
CZ44992785
Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů
Magistrátu města Brna
Komerční banka, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)
Oprávněná strana:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace, Ponávka 6, 662 50 Brno
Ing. Zdeňkem Buštíkem, MBA, ředitelem
00209813
CZ00209813
Komerční banka, a.s.

(dále jen „příjemce“)

I.
Předmět a účel dodatku
Tímto dodatkem se stávající znění čl. IV., bod 6. smlouvy ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:
„Příjemce je povinen návratnou finanční výpomoc vrátit poskytovateli bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele, uvedený v záhlaví smlouvy, a to nejpozději do 30. 9. 2020.“

II.
Závěrečná ujednání
1.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

2.

Tento dodatek je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž po třech vyhotoveních obdrží každá smluvní
strana.

3.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text dodatku pozorně přečetly, a že s ním bez výhrad
souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.

4.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího 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),
ve znění pozdějších předpisů. Tuto povinnost zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí
poskytovatel.
1
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5.

Příjemce bere na vědomí povinnost poskytovatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním
obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem.
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Brna na jeho Z8/13. zasedání konaném dne
14. 1. 2020.

V Brně dne …………………….

V Brně dne ………………….

Za poskytovatele

Za příjemce

……………………………………
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

……………………………………
Ing. Zdeněk Buštík, MBA
ředitel Úrazové nemocnice v Brně
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