Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

15. Akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.
dle přílohy č.1/2022 mandátní smlouvy "Roční plán investic seznam svěřených staveb" na rok 2022; návrh dodatku č. 87 k
mandátní smlouvě č. 56019271 - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Materiál reflektuje úpravu finančních prostředků v roce 2022 v souladu s požadavky na akce zajišťované
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. - květen 2022. Tyto změny budou promítnuty v mandátní
smlouvě č. 56019271 formou dodatku, na základě kterého dojde ke změně Přílohy č. 1/2022 „Roční plán
investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2022.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění finančních prostředků na
realizaci investičních akcí na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury, která
tvoří přílohu č. … tohoto zápisu.

Stanoviska
Materiál bude předložen na schůzi Rady města Brna a Finanční výbor Zastupitelstva města Brna,
obojí konané dne 11.5.2022. Stanoviska budou sdělena.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí odboru - Odbor investiční
10.5.2022 v 11:26
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
10.5.2022 v 14:20

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 14:20
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Důvodová zpráva
Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města v roce 2022 u vybraných
akcí zajišťovaných Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. v rámci mandátní smlouvy č. 56019271
ze dne 4.6.2001, ve znění pozdějších dodatků.
ORG 2209 Lokalita Viniční, Šedová, posílení zásobování vodou
Navýšení rozpočtu roku 2022 je provedeno s ohledem na celkový rozsah prací realizovaných v roce
2022. Části prací, které byly plánovány až v příštím roce, budou provedeny již letos, a to z důvodu
koordinace s ostatními stavbami v zájmovém území.
ORG 2158 Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a současně ÚZ 49, ORG 2158 Kopečná rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Položka se vkládá do přílohy č. 1 z důvodu nutnosti provedení rekonstrukce kanalizace, vodovodu a
související rekonstrukce plynovodu v rámci prací na odstranění havarijního stavu, způsobeného
půdním sesuvem. Tyto sítě byly tímto půdním sesuvem poškozeny a po provedení zajištění stability
svahu je nutné provést následně jejich rekonstrukci.
Navýšení rozpočtu roku 2022 je provedeno s ohledem na rozsah prací potřebných k provedení
zajištění stability svahu v ulici Kopečná dle zpracované projektové dokumentace a je v souladu
s rozsahem těchto prací.
ORG 2708 Dostavba kanalizace v Brně II
Jedná se o investici v realizaci a převádíme nedočerpané položky z roku 2021 do roku 2022.
Zdrojem krytí jsou finanční prostředky, které jsou dosud alokovány pod Odborem investičním MMB,
konkrétně:
ORG 33481 EUROPOINT Brno – Uhelná
Vzhledem k přerušení stavebního řízení z důvodu potřeby doložení dalších dokumentů došlo
k posunutí předpokládaného termínu zahájení realizace na přelom let 2022/2023 (odsouhlaseno
s TDI).
ORG 2333 Realizace SSO Chelčického jedná se o výdaje, kde je očekáváno pouze částečné čerpání
v roce 2022 z důvodu složité majetkoprávní přípravy.
Pol. 8115
Posledním zdrojem krytí je Fond rezerv a rozvoje (FRR), kdy se jedná o zapojení nedočerpaných
kapitálových výdajů Odboru investičního MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022.
Materiál nepodléhá schválení v komisích Rady města Brna.
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v tis. Kč

Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - zvýšení
ORJ

§

Položka

ÚZ

Věcná náplň

ORG

5600

2212

6121

33481 EUROPOINT Brno - Uhelná

5600

3725

6121

2333 Realizace SSO Chelčického

5600

2310

6121

2209 Lokalita Viniční, Šedová, posílení zásobování vodou

5600

2321

6121

2158 Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

5600

2321

6121

5600

2321

6121

49

2158 Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
2708 Dostavba kanalizace v Brně II.

Upr. rozpočet
k 2.5.2022

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

44 800

-10 000

34 800

5 764

-5 000

764

14 000

8 000

22 000

13 500

8 305

21 805

0

17 080

17 080

131 303

3

131 306

Financování - zvýšení
ORJ
1700
1700

§

Položka
8115
8115

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2021 k využití v roce 2022
Zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2021 k využití v roce 2022 - akce BVK

Upr. rozpočet
k 2.5.2022
117 440
0

Úprava
rozpočtu + 1 308
17 080

Rozpočet
po změně
118 748
17 080
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