Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

60. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6720092739 o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna
Tělovýchovné jednotě Favorit Brno, spolek
Anotace
Na OŠMT MMB byla prostřednictvím Kanceláře primátorky města Brna doručena žádost o prodloužení
čerpání dotace poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
města Brna (č. smlouvy 6720092739) vzhledem k novému termínu pořádání akce a současně byla
doložena žádost o posunutí termínu finančního vypořádání na 31. 8. 2021. Pořadatel doložil pověření
Českého svazu cyklistiky na uspořádání akce v novém termínu (řešeno dodatkem č. 1 k původní smlouvě
o spolupráci mezi Českým svazem cyklistiky z.s. a Tělovýchovnou jednotou Favorit Brno, spolek) a dále
byl doložený zápis akce do mezinárodního cyklistického kalendáře UCI. OŠMT MMB předkládá návrh na
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna
uzavřené dne 19. 6. 2020, č. smlouvy SMB 6720092739 orgánům města Brna

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6720092739 o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Brna Tělovýchovné jednotě Favorit Brno, spolek se sídlem
Křížkovského 416/22, 603 00 Brno, IČO 13694171 na uspořádání VISEGRAD 4
BICYKLE RACE (GP Czech Republik, Brno), který tvoří přílohu č…..těchto usnesení,

2. pověřuje

vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem tohoto dodatku.

Stanoviska
Materiál byl předložen na schůzi Rady města Brna č. R8/119 konané dne 2. 12. 2020
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Martin Jelínek, vz. PhDr. Marie
Klusoňová
vedoucí odboru - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
30.11.2020 v 07:41
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 30.11.2020 v 07:41
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
27.11.2020 v 11:20

Sestava vytvořena 30.11.2020 v 07:41
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/16 zasedání konaném dne 21. 4. 2020 schválilo
v materiálu „Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních
akcí konaných ve městě Brně v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření“ neinvestiční dotaci
Tělovýchovné jednotě Favorit Brno, spolek se sídlem Křížkovského 416/22 603 00 Brno,
IČO 13694171 na uspořádání VISEGRAD 4 BICYKLE RACE 2020 (GP Czech Republik,
Brno) výši 1 000 000,- Kč, jmenovitě na pronájem sportovišť vč. zázemí, nájemné prostor
pro konání akce a organizaci závodu, pronájem mobiliáře pro konání akce (hrad Špilberk),
pronájem umývárny kol, pronájem autobusu pro rozhodčí, zajištění výsledkového servisu,
odměny pracovníkům obsluhujících tuto techniku, materiální vybavení (startovní a rámová
čísla, pódiové dresy), cestovné – jízdné, doprava materiálů a osob, ubytování a společné
stravné účastníků akce, startovné - poplatky federacím, rozhodčí a traťoví komisaři, věcné
ceny, propagace akce, technické zabezpečení akce - montáž a demontáž mobilních zábran,
cílový oblouk pronájem a stavba, mobilní WC, zajištění dopravní realizace značení (objížďkové
trasy), pronájem stupňů vítězů, pódium, ozvučení, osvětlení, LED obrazovka, vysílačky, čipy,
výsledkový servis, odměnu moderátora, pořadatelů, zdravotnické služby, pronájem vozidel pro
sbor rozhodčích
Akce se měla konat v původním termínu 26. 4. 2020, vzhledem k vládním opatřením pro
zvládnutí pandemie COVID-19 nebylo možné akci uspořádat v původním termínu a akce byla
postupně přesunována na 21. 8. 2020 a poté na 11. 10. 2020.
Vyhlášením nouzového stavu dne 5. 10. 2020 nebylo možné akci uspořádat v adekvátním
rozsahu z tohoto důvodu pořadatel akce projednal s Českým svazem cyklistiky a mezinárodní
cyklistickou federací UCI přesunutí termínu závodu na 17. 7. 2021.
Na OŠMT MMB byla prostřednictvím Kanceláře primátorky města Brna doručena žádost
o prodloužení čerpání dotace poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna (č. smlouvy 6720092739) vzhledem k novému
termínu pořádání akce a současně byla doložena žádost o posunutí termínu finančního
vypořádání na 31. 8. 2021. Pořadatel doložil pověření Českého svazu cyklistiky na uspořádání
akce v novém termínu (řešeno dodatkem č. 1 k původní smlouvě o spolupráci mezi Českým
svazem cyklistiky z.s. a Tělovýchovnou jednotou Favorit Brno, spolek) a dále byl doložený
zápis akce do mezinárodního cyklistického kalendáře UCI.
Na základě podkladových materiálů byla dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, provedena průběžná veřejnosprávní kontrola. Kontrolní
pracovník nedoporučil prodloužení čerpání dotace na rok 2021 vzhledem k nesystémovému
řešení situace. Všichni pořadatelé, kteří obdrželi dotaci v programu na podporu významných
sportovních akcí pro rok 2020 v případě nekonání akce, dotaci v souladu s podmínkami smluv
schválenými Zastupitelstvem města Brna svém Z8/16 zasedání konaném dne 21. 4. 2020
a následně uzavřenou smlouvou, vrátili na účet města Brna.
OŠMT MMB předkládá návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 19. 6. 2020, č. smlouvy SMB
6720092739 orgánům města Brna, dle níže uvedených specifikací:
Stávající znění smlouvy:
čl. I „Předmět smlouvy a poskytovaná dotace“
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna
na projekt podaný v PROGRAMU: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro
rok 2020 za účelem uspořádání VISEGRAD 4 BICYCLE RACE 2020 (GP Czech Republic),
Brno.
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Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Akci není možné uspořádat v roce 2021, ani nebude brán zřetel na žádost o přesun
konání akce do roku 2021.
Nové znění smlouvy (dodatek č. 1):
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna
na projekt podaný v PROGRAMU: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro
rok 2020 za účelem uspořádání VISEGRAD 4 BICYCLE RACE 2021 (GP Czech Republic),
Brno v termínu 17. 7. 2021
Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2020 do 15. 8. 2021.
Akci není možné uspořádat v roce 2021, ani nebude brán zřetel na žádost o přesun
konání akce do roku 2021.
Stávající termín:
čl. III. „Podmínky poskytnutí dotace“, bod 3
Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději
do 11. 1. 2021 a za tím účelem vyplnit předepsaný formulář a doložit poskytovateli
doklady, prokazující využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.
Nový termín (dodatek č. 1):
Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději
do 31. 8. 2021 a za tím účelem vyplnit předepsaný formulář a doložit poskytovateli
doklady, prokazující využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.
Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:
Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 24. 11. 2020.
Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel/z 11 členů. KTVS doporučila.

Ing. Antonín
Crha

Mgr. Luděk
Kocman

Mgr. Pavel
Sázavský, MBA

Mgr. René
Novotný

pan
Jakub Koudelka

JUDr. Michal
Chládek, MBA

Pan Richard
Foltýn

Ing. Marek
Fišer

Ing. Jiří
Kadeřávek

pan
Karel Cholek

Mgr. Bc. Marek
Viskot

Jmenovité hlasování komise:

pro

pro

---

pro

pro

pro

pro

---

pro

pro

omluv.

Materiál byl předložen na schůzi Rady města Brna č. R8/119 konané dne 2. 12. 2020.
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Příloha č…usnesení Z8/22 ZMB, bod č. 60
č. smlouvy SMB: 6720092739
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne
19. 6. 2020, č. smlouvy SMB 6720092739
Smluvní strany:
1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2
IČO: 44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 111 211 222/0800
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením ZMB Z8/… konaného dne … byl podpisem dodatku pověřen Mgr. Martin Jelínek,
vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna
(poskytovatel)
2. Název organizace
adresa sídla
IČO
bankovní spojení
číslo účtu
zástupce
(příjemce)

Tělovýchovná jednota Favorit Brno, spolek
Křížkovského 416/22, 603 00 Brno
13694171
ČSOB, a.s.
377372373/0300
Pavel Havránek

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tento
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města
Brna uzavřené dne 19. 6. 2020, č. smlouvy SMB: 6720092739,
(dále jen „dodatek“)
I.
Ode dne uzavření dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:
1. Čl. I. Předmět smlouvy a poskytovaná dotace:
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna
na projekt podaný v PROGRAMU: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro
rok 2020 za účelem uspořádání VISEGRAD 4 BICYCLE RACE 2021 (GP Czech Republic),
Brno v termínu 17. 7. 2021.
Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2020 do 15. 8. 2021.
2. Čl. III. Podmínky poskytnutí dotace, odstavec 3, se posouvá termín finančního
vypořádání (vyúčtování) dotace nejpozději do 31. 8. 2021.
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 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), ve znění pozdějších předpisů, přičemž dodatek
zašle k uveřejnění poskytovatel.

Strana 6 / 7

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Příjemce
i poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka: Tento dodatek byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/…konaném
dne …...

V Brně dne:

V Brně dne:

………………………………
poskytovatel

………………………………
příjemce
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