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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
v platném znění.

Zpráva na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.12.2016

Odpis zmařených investic - OŠSKM
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c 1 - Smlouva o dilo c 120024164_HLAA_SMT_010
Priloha c 2 - Predavaci protokol ze dne 01 06 2012
Priloha c 3 - Dodatek c 1 ke smlouve o dilo
Priloha c 4 - Predavaci protokol

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Ing. Hlavoňová Jarmila - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
odpis zmařené investice
„Sportovní a rekreační areál Kraví hora
v Brně - zimní stadion Úvoz - přístavba curlingové haly - projektová
a zadávací dokumentace zakázky a inţenýrská činnost“ v hodnotě 663
080,00 Kč a
ukládá
vedoucímu
Odboru
v účetnictví
MČ
majetku.

ekonomického
zajistit
odpis
této
investice
Brno-střed
z účtu
nedokončeného
dlouhodobého

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
·

106. RMČ Brno-střed projednala dne 28.11.2016 s výsledkem:

Usnesení

RMČ/2016/106/04 Odpis zmařených

investic - OŠSKM

RMČ BS na 106. zasedání, konaném dne 28.11.2016,
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schvaluje
odpis zmařených investic:
1.
„Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - zimní stadion
Úvoz - přístavba curlingové haly - projektová a zadávací dokumentace
zakázky a inţenýrská činnost“ v hodnotě 663 080,00 Kč
2. "Studie vybudování MŠ při ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b"
v hodnotě
116 886,00 Kč a
ukládá
vedoucímu
Odboru
v účetnictví
MČ
majetku.

ekonomického
zajistit
odpis
této
investice
Brno-střed
z účtu
nedokončeného
dlouhodobého

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
Usnesení bylo přijato.
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Název investice: "Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně zimní stadion Úvoz přístavba curlingové haly - projektová
a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost"
Předmětem
projektových
prací
a inţenýrské
činnosti
byla
přístavba
curlingové
haly
s curlingovou
dráhou,
šatnami
a hygienickým zázemím. S ohledem na rozdíl výšky mezi nástupním
terénem a výškou vstupní haly bylo nutné rovněţ navrhnout rampu
a schodiště.
Součástí
řešení
byl
i návrh
umístění
odpadního
hospodářství školní jídelny. Rovněţ byl vyřešen vstupní prostor
hokejové haly.
V souvislosti se záměrem realizace přístavby curlingové haly
u zimního stadionu Úvoz 55a, Brno byla pro zpracování projektové
dokumentace a zajištění inţenýrské činnosti usnesením RMČ Brno-střed
č. 139.74. ze dne 28.03.2012 vybrána firma Hexaplan International
spol. s r.o., Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČ: 607 45 665.
Dle SOD č. 120024164/HLAA/SMT/010 - viz příloha č. 1 byla
projektová dokumentace řádně zpracována v termínu plnění dle SOD
a to dne 01.06.2012 - viz příloha č. 2.
Cena díla dle SOD je 417 600,- Kč vč. DPH - sazba DPH 20%.
V roce 2013 byla provedena změna sazby DPH z 20% na 21% a tudíž
zpracovatel projektové dokumentace fakturoval za práce dle SOD ve
výši 421 080,- Kč vč. DPH.
V

návaznosti na novou vyhlášku č. 230/2012 Sb., platnou od
1.9.2012 a novelu zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
bylo nutné dopracovat projektovou dokumentaci tak, aby byly splněny
veškeré poţadavky výše uvedeného zákona a vyhlášky na zadávací
dokumentaci zakázky.
S ohledem na autorská práva k jiţ zhotovené projektové
dokumentace bylo navrţeno oslovit zhotovitele této projektové
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dokumentace. Usnesením RMČ Brno-střed č. 160.44. ze dne 28.11.2012
byla vybrána firma Hexaplan International spol. s r.o., Šámalova
720/72, 615 00 Brno,IČ: 607 45 665.
S výše uvedenou společností byl uzavřen dne 19.12.2012 dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo - viz příloha č. 3. Projektová a zadávací
dokumentace zakázky a inţenýrská činnost byla předána v souladu
s SOD a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - viz příloha č. 4.
Navýšení ceny díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je 240
000,- Kč vč. DPH - sazba DPH 20%.
V roce 2013 byla provedena změna sazby DPH z 20% na 21% a tudíž
zpracovatel projektové dokumentace fakturoval za práce dle dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ve výši 242 000,- Kč vč. DPH.
Na základě zpracovaného kontrolního rozpočtu byla stanovena
předpokládaná hodnota realizace akce na 9, 999 mil. Kč bez DPH.
V roce 2015 se na části pozemku parc. č. 902 v k.ú. Veveří
potřebného
k realizaci
přístavby
curlingové
haly
uskutečnila
realizace akce "Příroda na dosah - přírodní zahrada - MŠ Brno, Úvoz
57, p.o.“.
Na tuto akci byla z Operačního programu Ţivotního prostředí, výzvy
č. 65, prioritní osy 7 - Dotace pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu poskytnuta podpora.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků a z důvodu realizace
rekonstrukce školní zahrady z dotace OPŢP v roce 2015 (udrţitelnost
5 let) je doporučeno investici ve výši 663 080,00 Kč (421 080,- Kč +
242 000,- Kč) na akci "Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně
- zimní stadion Úvoz - přístavba curlingové haly - projektová
a zadávací dokumentace zakázky a inţenýrská činnost" považovat jako
zmařenou.
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