Rada města Brna
Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve
vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků
jednotek Lesnická 62 v Brně
Anotace
Projekt, na nějž byla příjemcem dotace tato dotace čerpána je revitalizace území nacházející se kolem
prostoru domu, a také v přímé blízkosti zastávky MHD, tvoří tedy součást veřejného prostoru. Se
Společenstvím vlastníků Lesnická 62 v Brně byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Brna v roce 2021. Vlivem probíhajících rekonstrukce na ulici Lesnická, která je plně uzavřena a
neumožňuje vjezd techniky na dotčený pozemek, kde měla plánovaná revitalizace vnitrobloku probíhat,
je proto nyní navrhován ke schválení dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna,
kterým se prodlouží termín realizace projektu o jeden rok, tedy do konce roku 2022.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- dodatek č. 2 ke smlouvě 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na
podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím
vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, IČO: 07802846, sídlo: Lesnická 824/62, 613
00 Brno; který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu

2. pověřuje

- vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě č.
4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně
ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek
Lesnická 62 v Brně, IČO: 07802846, sídlo: Lesnická 824/62, 613 00 Brno;

Stanoviska
Rada města Brna předkládaný materiál projednala na schůzi R8/172 dne 22.09.2021. Schváleno
jednomyslně 10 členy.
Podpis zpracovatele pro archivaci
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
29.9.2021 v 13:28
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
29.9.2021 v 11:04
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Důvodová zpráva
V rámci dotačního programu „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně“ byla
s příjemcem dotace Společenství vlastníků Lesnická 62 uzavřena veřejnoprávní smlouva č.
4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 226 600 Kč.
Konkrétně se jednalo o dotace na zeleň, jako jsou keře trvalky, osivo, stromy. Dále to byly
přípravné práce na stanovišti, odstranění a ošetření dřevin, založení trávníku, výsadba rostlin,
dokončovací práce a přesun hmot.
Projekt, na nějž byla příjemcem dotace tato dotace čerpána je revitalizace území nacházející
se kolem prostoru domu, a také v přímé blízkosti zastávky MHD, tvoří tedy součást veřejného
prostoru. Se Společenstvím vlastníků Lesnická 62 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Brna. Vlivem probíhajících rekonstrukce na ulici Lesnická, která je plně
uzavřena a neumožňuje vjezd techniky na dotčený pozemek, kde měla plánovaná revitalizace
vnitrobloku probíhat, je proto nyní navrhován ke schválení dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Brna, kterým se prodlouží termín realizace projektu o jeden rok, tedy
do konce roku 2022.
Dodatek č. 1 schválený na Z8/28 ZMB dne 22. 6. 2021 upravoval uznatelné náklady hrazené
z dotace.
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. 2022 a předložil jej
Radě města Brna k posouzení a doporučení ke schválení Zastupitelstvem města Brna.
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Dodatek č. 2
ke smlouvě č. 4221091956 uzavřené dne 07.05.2021 mezi těmito smluvními stranami:
Poskytovatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 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 (dále „MMB“),
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 jednotek Lesnická 62 v Brně
zastoupené Ing. Pavlem Bímem předsedou výboru a Ing. Romanem Šťastným
členem výboru
Lesnická 824/62, 613 00 Brno
IČO: 07802846
Bankovní spojení: Fio Banka, a. s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2001587041/2010
(dále ve smlouvě jen „příjemce“)

Poskytovatel a příjemce se dohodli, že smlouva č. 4221091956 ze dne 07.05.2021 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 „Upravíme si Lesnickou“ se mění a doplňuje takto:
I.
1. V čl. IV. Podmínky použití dotace se prodlužuje termín realizace projektu na 31. 12. 2022.

II.
1. S ohledem na prodloužení termínu realizace projektu dle čl. I. odst. 1. tohoto dodatku se
veškeré zbývající termíny stanovené smlouvou č. 4221091956 posouvají o jeden
kalendářní rok.
2. Ostatní ujednání smlouvy č. 4221091956 ze dne 07.05.2021 uzavřené mezi
poskytovatelem a příjemcem se nemění.

III.
1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není
uzavřen v tísni, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
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2. Dodatek č. 2 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. 2 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. Z8/32 konaného dne 12.10.2021.

V Brně dne ……………

…………………………………
Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí MMB
Pověřený Z8/32 ZMB ze dne 12.10. 2021

V Brně dne ……………

…………………………………..
Ing. Pavel Bím
předseda výboru SVJ
Ing. Roman Šťastný
člen výboru SVJ
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Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
Společenství vlastníků Lesnická 62 v Brně
se sídlem Lesnická 824/62, Černá Pole, 613 00 Brno

IČ: 07802846

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace:

„V rámci dotačního programu Podpora a oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2021“

u BD Lesnická 824/62, 613 00 Brmo.

Zdvořile Vás žádáme o prodloužení termínu realizace - „V rámci dotačního programu Podpora a oživení
zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2021“ u BD Lesnická 824/62, 613 00 Brno, o 1 rok.

Dotčené smlouvy:

4221091956

Důvodem prodloužení termínu realizace je probíhající rekonstrukce ulice Lesnická, která je plně

uzavřena a neumožňuje vjezd techniky na zahradu BD Lesnická 824/62, 613 00 Brno, kde měla
revitalizace vnitrobloku probíhat.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.
S pozdravem

V Brně dne 7. 9.2021

Ing. Pavel Bím, předseda výboru SVJ

Ing. Roman Šťastný, člen výboru SVJ

Společenství vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně,

sídlo Lesnická 824/62, Černá Pole, 613 00 Brno
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