Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

25. Navýšení investičního transferu městské části Brno-Medlánky
na úpravy náměstí Odboje v městské části Brno-Medlánky z
rozpočtu Odboru životního prostředí MMB - návrh rozpočtového
opatření
Anotace
Orgánům města Brna je předkládán návrh na navýšení investičního transferu městské části BrnoMedlánky na úpravy náměstí Odboje v městské části Brno-Medlánky z rozpočtu Odboru životního
prostředí MMB na základě žádosti městské části, neboť vysoutěžená cena za realizaci zakázky
neodpovídá výši schváleného investičního transferu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

navýšení investičního transferu poskytnutého městské části Brno-Medlánky na
úpravu náměstí Odboje v městské části Brno-Medlánky na základě usnesení
Zastupitelstva města Brna Z8/32, bod č. 32 v rámci postoupených příjmů od
města na rok 2022 z 5 500 tis. Kč na 8 665 tis. Kč s termínem vyúčtování do
30.6.2023
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu navýšení investičního transferu
poskytnutého městské části Brno-Medlánky, které tvoří přílohu č. ... tohoto
zápisu

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na své R8/209 schůzi dne 23.3.2022 a doporučila
zastupitelstvu města Brna schválit materiál jednomyslně 10 hlasy.
Finanční výbor ZMB projednal materiál na svém 40. zasedání dne 30.3.2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
28.3.2022 v 14:56
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 29.3.2022 v 14:03

1/2

Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
28.3.2022 v 12:09

Sestava vytvořena 29.3.2022 v 14:03
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Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha k usnesení (RO - POTE IT MČ Brno-Medlánky.pdf)
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Důvodová zpráva
Orgánům města Brna je předkládán návrh na navýšení investičního transferu na úpravy
náměstí Odboje v městské části Brno-Medlánky na základě žádosti městské části BrnoMedlánky ze dne 14. 3. 2022.
Poskytnutí investičního transferu ve výši 5 500 tis. Kč v rámci postoupených příjmů od města
na rok 2022 na výše zmíněnou akci bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Brna
Z8/32, bod č. 32 konaného dne 12.10.2021. Cílem projektu úprav náměstí Odboje je nově
upravit okolí památníku, regenerovat zeleň a poskytnout kultivovaný prostor pro krátkodobý
odpočinek. Součástí je i vybudování parkovacích stání.
Městská část připravila projekt a vysoutěžila zhotovitele s nejvýhodnější nabídkou 8 195 873
Kč. Dále jsou do celkové ceny započteny náklady na technický dozor zhotovitele a autorský
dozor dohromady v celkové výši 470 tis. Kč. Takové navýšení je bohužel nad stávající
možnosti městské části.
Navýšení investičního transferu investičního transferu je navrženo poskytnout z rozpočtu
Odboru životního prostředí MMB na obnovu veřejných ploch zeleně.
Rada města projednala materiál na svém schůzi R8/209 ze dne 23.3.2022 a doporučila ke
schválení jednomyslně 10 členy.

pro

pro

Suchý

pro

Mgr.

Ing.
Kratochvíl

pro

RNDr.
Chvátal

pro

Ing. Grund

pro

Ing. Fišer

Oliva
-----

Róbert
Čuma

pro

JUDr.

Koláčný

Bc.

Hladík
pro

JUDr.
Kerndl

pro

Mgr.

JUDr.
Vaňková

Jmenovité hlasování:

pro

Strana 4 / 5

Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
ÚZ
4200
4200

3745
6330

6121
6363

ORG

Věcná náplň

2123 Vybudování nových parků
3016 Investiční převody mezi městem a městskými částmi
Investiční transfer MČ Brno-Medlánky – Úpravy náměstí Odboje v MČ
Brno-Medlánky

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 16.03.2022 rozpočtu + 30 000
-3 165
8 538
3 165
5 500

3 165

Rozpočet
po změně
26 835
11 703
8 665
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