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

73. Projekt "Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú.
Jehnice"– posouzení projektu, návrh poskytnutí investičního
transferu, návrh rozpočtového opatření
Anotace
Posouzení projektu „Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú. Jehnice“, na který byla MČ BrnoOřešín přislíbena dotace Ministerstva zemědělství ČR a související rozpočtové opatření na realizaci
projektu. Předpokládané celkové náklady projektu činí 6 559 140 Kč, dotace ve výši 70 % ze způsobilých
výdajů projektu – 3 707 223,80 Kč. Zbylé náklady budou hrazeny statutárním městem Brnem a MČ BrnoOřešín. MČ Brno-Ořešín bude poskytnut investiční transfer ve výši 1 425 958,10 Kč na úhradu 50 %
finanční spoluúčasti. Nositelem projektu je MČ Brno-Ořešín. Projekt spočívá v obnově stávajícího
vodního díla a odtěžení boční a vnitřní zemní hrázky nádrže. Dále bude realizován bezpečnostní přeliv a
výpustný objekt.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- posouzení projektu „Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú. Jehnice“, které
tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu
- zařazení projektu ORG 5508 „Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú. Jehnice“
s celkovými náklady ve výši 1 426 tis. Kč a dobou realizace 2022-2023 do rozpočtu
kapitálových výdajů města Brna
- poskytnutí investičního transferu z rozpočtu města Brna ve výši 1 425 958,10 Kč
městské části Brno-Ořešín na projekt „Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú.
Jehnice“ s termínem vyúčtování do 31. 3. 2024
- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu ORG 5508
financovaného z Fondu kofinancování projektů, které tvoří přílohu č. ... tohoto
zápisu

Stanoviska
Finanční výbor Zastupitelstva města Brna projednal materiál dne 11. května 2022.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/219. konané dne 11. května 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů
10.5.2022 v 08:34
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel

Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

Mgr. Jan Levíček

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky

starosta - MČ Brno-Ořešín
9.5.2022 v 13:37

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50

10.5.2022 v 07:36
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Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha k usnesení (Projekt Vodní dílo parc. č. 8041, 81512 a 805, k.ú.
Jehnice - RO.pdf)
Příloha k usnesení (Projekt Vodní dílo parc. č. 8041, 81512 a 805, k.ú.
Jehnice - Posouzení projektu.pdf)
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Důvodová zpráva
V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních
programů je kolektivním orgánům města Brna předloženo posouzení projektu s názvem „Vodní dílo
parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú. Jehnice“ (dále také „projekt“) a související rozpočtové opatření na
realizaci projektu. Ministerstvo zemědělství ČR schválilo městské části Brno-Ořešín žádost o podporu
z dotačního podprogramu 129 393 "Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve
vlastnictví obce - 2. etapa". Rada města Brna na své R8/176. schůzi konané dne 13. 10. 2021 uložila
OIEF v případě schválení žádosti o podporu předložení návrhu financování akce společně
s posouzením projektu.
V rámci projektu dojde k rozšíření stávající vodní nádrže, bude odtěžena boční a vnitřní zemní hrázka.
Dále bude realizován bezpečnostní přeliv a výpustný objekt. Vzniknou zde 2 dřevěná mola a dojde
k vybudování schodů. V severozápadní části zátopy bude provedeno rozšíření plochy pro sportovní
aktivity spolku TJ Sokol o ploše 400 m². Koruna hráze a vzdušní líc budou ohumusovány a osety travní
směsí. Navrhovaná stavba má za účel zadržet vodu v krajině a zvýšit biodiverzitu krajiny. Po realizaci
dojde k posílení populace mokřadních společenstev a vytvoření stabilního přirozeného prostředí pro
jejich život, protierozní opatření doplněná o výsadby sníží půdní erozi a zadrží vodu v krajině.
Projektovou přípravu zajistila na vlastní náklady MČ Brno-Ořešín, která také bude projekt realizovat
a zajistí výkon BoZP a technického dozoru investora.
Projekt je financovatelný z dotačního programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ Ministerstva zemědělství ČR.
Předpokládané celkové rozpočtové náklady projektu jsou 6 559 140 Kč. Odhadovaná dotace je ve
výši 3 707 223,80 Kč, tj. 70 % způsobilých výdajů projektu. Kofinancování projektu bude ve výši
2 851 916,20 Kč.
Návrh rozpočtového opatření převádí MČ Brno-Ořešín investiční transfer ve výši 1 425 958,10 Kč na
úhradu finanční spoluúčasti. Městská část Brno-Ořešín se bude na dofinancování projektu podílet 50 %
z finanční spoluúčasti města Brna.
Struktura výdajů projektu „Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú. Jehnice“ (včetně DPH)
Celkové výdaje projektu
6 559 140,00 Kč
100,0 %
Způsobilé výdaje

5 296 034,00 Kč

80,7 %

Nezpůsobilé výdaje

1 263 106,00 Kč

19,3 %

Celková dotace

3 707 223,80 Kč

56,6 %

Kofinancování statutárního města Brna

1 425 958,10 Kč

21,7 %

Kofinancování MČ Brno-Ořešín

1 425 958,10 Kč

21,7 %

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných
z evropských fondů a národních programů je MČ Brno-Ořešín.
Stanoviska dotčených orgánů:
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/219. konané dne 11. května 2022.
Finanční výbor Zastupitelstva města Brna projednal materiál dne 11. května 2022.
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Kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§
Položka
5900
5900

3639
6330

6121
6363

Rozpočtové opatření
ÚZ/ZJ

ORG

Věcná náplň

5099 Předprojektová příprava
5508 Investiční převody mezi městem a městskými částmi
MČ Brno - Ořešín; Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k.ú. Jehnice (spoluúčast)

v tis. Kč
Upr. rozpočet
k 28.4.2022

25 181
0
0

Úprava
rozpočtu + -

-1 426
1 426
1 426

Rozpočet
po změně

23 755
1 426
1 426
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Posouzení projektu se skládá z těchto částí:
1.

Záměr projektu
a) Obecné údaje
b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu
c) Financování

2.

Analýza dotačních příležitostí
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.
A. 1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu:
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
2. Právní statut:
statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU
1. Nositel projektu:
MČ Brno-Ořešín
2. Jméno kontaktní osoby (nositele):
Ing. Vlasta Kalinová, tajemnice úřadu
3. Adresa, telefon, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:
ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4, 621 00 Brno
tel.: 725 914 712
email: tajemnik@oresin.brno.cz
4. Přehled partnerů participujících na projektu:
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů projektu:
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:
A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1. Název projektu:
Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú. Jehnice.

2. Umístění projektu:
Zájmové území se nachází ve východní části extravilánu obce Jehnice. Realizace projektu bude probíhat na
p. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú. Jehnice.
3. Cíle projektu, jeho účel:
Cílem projektu je obnova a rozšíření stávající vodní nádrže, odtěžení boční a vnitřní zemní hrázky. Bude realizován
bezpečnostní přeliv a výpustný objekt. Navrhovaná stavba má za účel zadržet vodu v krajině a zvýšit biodiverzitu
krajiny.
4. Výchozí stav:
V současné době se na lokalitě vyskytují 2 vodní plochy. Vodní plochy jsou od vodního toku odděleny boční hrází.
Jedná se o obtočnou vodní nádrž se sedimentačním prostorem, který je oddělen vnitřní zemní hrázkou. Vodní nádrž
se nachází ve špatném technickém stavu, je vybavena nevyhovujícím výpustným objektem, z tohoto důvodu byla
navržena její rekonstrukce
5. Předpokládané výsledky projektu:
Dojde k rozšíření stávající vodní nádrže. Z jižní strany bude odtěžena boční hráz a vnitřní zemní hrázka. Bude
realizován bezpečnostní přeliv pro převedení povodňových průtoků (Q20) a výpustný železobetonový monolitický
objekt-otevřený požerák s přístupovou lávkou.
6. Předpokládané dopady projektu:
Díky stavbě bude možné ještě lépe zadržet vodu v krajině a zvýšit biodiverzitu krajiny. Po realizaci dojde k posílení
populace mokřadních společenstev a vytvoření stabilního přirozeného prostředí pro jejich život, protierozní opatření
doplněná o výsadby sníží půdní erozi a zadrží vodu v krajině.
7. Cílové skupiny:
Veřejnost
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.
1. Jednotlivé aktivity projektu:

B. 1. POPIS PROJEKTU

Zahájení stavebních prací se přepokládá během srpna roku 2023, přičemž předmětem stavby budou především
následující aktivity:
• těžba zeminy
• svahování
• profilace zátopy
• opevnění lomovým kamenem
• betonáž výpustného objektu
• realizace bezpečnostního přelivu
• vegetační úpravy–ohumusování a zatravnění dotčených ploch
2. Časová náročnost projektu:
Realizace projektu bude probíhat od 2022-2023
3. Indikátory:
Počet obnovených nebo nově vybudovaných MVN – 1
Nově vzniklá vodní plocha v případě výstavby/obnovy MVN – 0,295 ha
Retenční kapacita MVN – 3000 m³
4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:
6 559 140,00 Kč
B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT
1. Soulad se Strategií #brno2050:
Projekt je v rámci Strategie Brno 2050 v souladu s hodnotou Příroda ve městě, s dílčím cílem C „Zvyšovat
biodiverzitu ve městě“, prioritou C1 „Zajistit vyšší podíl rozmanitých biologicky hodnotnějších ploch (vzrostlá zeleň,
mokřady, …)“. Dále je projekt v souladu s hodnotou Město efektivně hospodařící s vodou, s dílčím cílem D
„Efektivně nakládat s dešťovými a podzemními vodami v rámci adaptace na klimatické změny a eliminace tepelných
ostrovů ve městě“, prioritou D1 „Zachytit a druhotně využít dešťové vody“.
2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:
V žádném odvětvovém koncepčním dokumentu Magistrátu města Brna nejsou malé vodní nádrže koncepčně
řešeny.
Dotčené plochy spadají do skladebných částí ÚSES, interakčního prvku IP JE21.
3. Soulad s územním plánem města Brna:
Tento projekt je v souladu s Územním plánem města Brna.
4. Legislativní audit:
Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací
tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt.
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.
C. 1. FINANCOVÁNÍ
1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:
fáze
Výdaje na projekt
v Kč
investiční
provozní
přípravná
realizační
6 559 140
provozní
Celkem
6 559 140

2. Možnosti financování
v Kč
Vlastní zdroje
Rozpočet města
Ostatní veřejné zdroje
EU
Privátní zdroje
jiné
Celkem

Částka
1 425 958,10
1 425 958,10
3 707 223,80

6 559 140,00

%

Příjmy z projektu
0
0

Upřesnění

21,7 Fond kofinancování projektů
21,7 Rozpočet MČ Brno-Ořešín
56,6 Program MZe 129 390

100,00

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE
1. Majetkové poměry:
Pozemek s p. č. 804/1 je ve vlastnictví statutárního města Brna, pozemky s p. č. 815/12 a 805 jsou v majetku
Mendelovy univerzity v Brně a ve správě Školního lesního podniku Křtiny (dále ŠLP Křtiny). Mendelova univerzita v
Brně, ŠLP Křtiny souhlasí se vznikem vodní nádrže, jenž se dotkne i těchto dvou pozemků. Smluvní vztah je ošetřen
na úrovni MČ Brno-Ořešín a Mendelovy univerzity v Brně, ŠLP Křtiny.
2. Synergie:
Realizace projektu navazuje na revitalizaci údolní nivy Rakoveckého potoka.
3. Zajištění udržitelnosti projektu:
Městská část Brno-Ořešín bude po realizaci udržovat majetek z vlastních zdrojů.
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Analýza dotačních příležitostí
Projekt „Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú. Jehnice“ náleží do dotačního podprogramu
129 393 "Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obce - 2. etapa"
Ministerstva zemědělství ČR.
Konkrétní aktivity jsou:
• těžba zeminy
• svahování
• profilace zátopy
• opevnění lomovým kamenem
• betonáž výpustného objektu
• realizace bezpečnostního přelivu
• vegetační úpravy–ohumusování a zatravnění dotčených ploch
Rozpočet projektu
Rozpočet projektu ve výši 6 559 140 Kč zahrnuje tyto náklady:
Stavební část:

6 559 140 Kč

V celkových nákladech nejsou zahrnuty náklady na projektovou dokumentaci ve výši 237 160 Kč a
zajištění výkonu TDi a BoZP, které jsou nebo budou hrazeny z rozpočtu MČ Brno-Ořešín.
Zdroje krytí projektu
Dotace Ministerstva zemědělství ČR je poskytována na obnovu malých vodních nádrží ve výši 70 %
z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, což činí 3 707 223,8 Kč. Zbylých 30 % dofinancuje
statutární město společně s MČ Brno-Ořešín.
Financování projektu bude probíhat ve formě ex-ante záloh, kdy žadatel – MČ Brno-Ořešín bude
předkládat na proplacení vystavené faktury od zhotovitele.
Struktura nákladů projektu
Struktura výdajů projektu „Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú. Jehnice“ (včetně DPH)
Celkové výdaje projektu
6 559 140,00 Kč
100,0 %
Způsobilé výdaje

5 296 034,00 Kč

80,7 %

Nezpůsobilé výdaje

1 263 106,00 Kč

19,3 %

Celková dotace

3 707 223,80 Kč

56,6 %

Kofinancování statutárního města Brna

1 425 958,10 Kč

21,7 %

Kofinancování MČ Brno-Ořešín

1 425 958,10 Kč

21,7 %
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