Rada města Brna
Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné
jednotě Sokol Brno I
Anotace
Na Odbor sportu MMB se dne 19. 2. 2021 obrátil statutární zástupce Tělocvičné jednoty Sokol Brno I se
žádostí o prodloužení termínu pro vznik oprávněných nákladů a termínu pro předložení finančního
vypořádání poskytnuté dotace na projekt „Rekonstrukce střechy Stadionu Sokola Brno I. Hlavním
důvodem pro posunutí termínu žadatel uvádí současnou epidemiologickou situace a provozně
organizační důvody. Odbor sportu MMB předkládá návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 8. 10. 2020, č. smlouvy SMB
672009 3674 orgánům města Brna.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I, se sídlem Kounicova 686/22,
602 00 Brno, IČO: 00557650 na rekonstrukci střechy Stadionu Sokola Brno I, který
tvoří přílohu č…..tohoto zápisu

2. pověřuje

vedoucího Odboru sportu MMB podpisem tohoto dodatku.

Stanoviska
Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/141 konané dne 7. 4. 2021 a doporučila ZMB ke
schválení.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek
vedoucí odboru - Odbor sportu
12.4.2021 v 08:09
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 12.4.2021 v 08:09
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
9.4.2021 v 11:34

Sestava vytvořena 12.4.2021 v 08:09
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/19 zasedání konaném dne 8. 9. 2020 schválilo
v materiálu „Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy
a sportu na rok 2020/2021 – II. kolo-návrh rozpočtového opatření“ investiční dotaci Tělocvičné
jednotě Sokol Brno I, se sídlem Kounicova 686/22, 602 00 Brno, IČO: 00557650 na
rekonstrukci střechy Stadionu Sokola Brno I ve výši 1 000 000 Kč jmenovitě na: rekonstrukci
střechy-bourání zdiva, mazanin a podlah, přesun suti, odstranění krytiny, demontáž
klempířských konstrukcí, úpravu povrchů, provedení povlakové krytiny střech,
hydroakumulační vrstvy, vegetační vrstvy, montáž tepelné izolace střech, zámečnické
a klempířské konstrukce atd. v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I. Žádost byla podána
v Programu: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna.
Na Odbor sportu MMB se dne 19. 2. 2021 obrátil statutární zástupce Tělocvičné jednoty Sokol
Brno I se žádostí o prodloužení termínu pro vznik oprávněných nákladů a termínu pro
předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace na projekt „Rekonstrukce střechy
Stadionu Sokola Brno I. Hlavním důvodem pro posunutí termínu žadatel uvádí současnou
epidemiologickou situace a provozně organizační důvody.
Na základě podkladových materiálů byla dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, provedena průběžná veřejnosprávní kontrola. Závěrem kontroly
je, že je doporučeno prodloužit oprávněné náklady, které musí vzniknout a být uhrazeny
v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021 a posunout termín doložení finančního vypořádání
poskytnuté dotace na 14. 12. 2021. Z kontroly dále vyplývá, v případě, že bude žadatel žádat
o uzavření dodatku č. 2, který by se týkal dalšího posunutí termínu vzniku a úhrady
oprávněných nákladů a tím i posunutí doložení finančního vypořádání dotace, v takovém
případě se již nedoporučuje opětovné posunutí termínu z hlediska rizik ekonomických.
Odbor sportu MMB předkládá návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 8. 10. 2020, č. smlouvy SMB 672009
3674 orgánům města Brna, dle níže uvedených specifikací:
Stávající znění smlouvy:
čl. I „Předmět a účel smlouvy“
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna
na projekt „Rekonstrukce střechy Stadionu Sokola Brno I“, podaný v PROGRAMU: Zkvalitnění
sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pod č.j. MMB/0265834/2020, jmenovitě
na: rekonstrukci střechy - bourání zdiva, mazanin a podlah, přesun suti, odstranění krytiny,
demontáž klempířských konstrukcí, úpravu povrchů, provedení povlakové krytiny střech,
hydroakumulační vrstvy, vegetační vrstvy, montáž tepelné izolace střech, zámečnické
a klempířské konstrukce atd. v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I.
Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2020 do 15. 6. 2021.
Nové znění smlouvy (dodatek č. 1):
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna
na projekt „Rekonstrukce střechy Stadionu Sokola Brno I“, podaný v PROGRAMU: Zkvalitnění
sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pod č.j. MMB/0265834/2020, jmenovitě
na: rekonstrukci střechy - bourání zdiva, mazanin a podlah, přesun suti, odstranění krytiny,
demontáž klempířských konstrukcí, úpravu povrchů, provedení povlakové krytiny střech,
hydroakumulační vrstvy, vegetační vrstvy, montáž tepelné izolace střech, zámečnické
a klempířské konstrukce atd. v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I.
Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021.
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Stávající termín:
čl. III. „Podmínky poskytnutí dotace“, bod 5
Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději
do 29. 6. 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):
čl. III. „Podmínky poskytnutí dotace“, bod 5
Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději
do 14. 12. 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:

Ing. Antonín
Crha

Mgr. Luděk
Kocman

Mgr. Pavel
Sázavský, MBA

Mgr. René
Novotný

pan
Jakub Koudelka

JUDr. Michal
Chládek, MBA

Ing. Marek
Fišer

pan
Richard Foltýn

Ing. Jiří
Kadeřávek

pan
Karel Cholek

Mgr. Bc. Marek
Viskot

Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 30. 3. 2021.
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 se zdržel/z 11 členů. KTVS doporučila.

pro

pro

---

pro

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

pro

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi R8/141 konané dne 7. 4. 2021.
Hlasování: Schváleno jednomyslně 9 členy.

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

---

pro
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č. smlouvy SMB: 672009 3674
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne
8. 10. 2020, č. smlouvy SMB 672009 3674
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. Petr Božek,
vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna
(poskytovatel)
2. Název organizace
adresa sídla
IČO
bankovní spojení
číslo účtu
zástupce
(příjemce)

Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Kounicova 686/22, 602 00 Brno
00557650
Česká spořitelna, a.s.
1342310329/0800
Ing. Martin Vlk
Bc. Jiří Bořecký

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 investiční dotace z rozpočtu města Brna
uzavřené dne 8. 10. 2020, č. smlouvy SMB: 672009 3674,
(dále jen „dodatek“)
I.
Ode dne uzavření dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:
1.

Čl. I. Předmět a účel smlouvy:

Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna
na projekt „Rekonstrukce střechy Stadionu Sokola Brno I“, podaný v PROGRAMU: Zkvalitnění
sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pod č.j. MMB/0265834/2020, jmenovitě
na: rekonstrukci střechy - bourání zdiva, mazanin a podlah, přesun suti, odstranění krytiny,
demontáž klempířských konstrukcí, úpravu povrchů, provedení povlakové krytiny střech,
hydroakumulační vrstvy, vegetační vrstvy, montáž tepelné izolace střech, zámečnické
a klempířské konstrukce atd. v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I.
Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021.
2.

Čl. III. Podmínky poskytnutí dotace, bod 5, se posouvá termín finančního vypořádání
(vyúčtování) dotace nejpozději do 14. 12. 2021.
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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.

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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