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

61. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – duben
2022 – návrh rozpočtového opatření
Anotace
Zařazení nového projektu do rozpočtu města Brna, úprava celkových nákladů projektu, změna názvu
projektu a rozpočtové opatření za účelem realizace projektu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- zařazení projektu ORG 5507 „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“
s celkovými náklady ve výši 342 tis. Kč a dobou realizace 2022-2024 do rozpočtu
běžných výdajů města Brna
- úpravu celkových nákladů projektu ORG 5497 „Dům pro Jůlii“ ze 160 000 tis. Kč
(kapitálové výdaje) na 160 000 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 159 990 tis. Kč a
běžné výdaje 10 tis. Kč)
- změnu názvu projektu ORG 5477 ze „Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch
Waldorfské základní a mateřské školy“ na „Stavební úpravy „Atria“ a navazujících
ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy“
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu, za účelem
realizace projektu ORG 5507 financovaného z Fondu kofinancování projektů

Stanoviska
Finanční výbor projednal materiál dne 30. 3. 2022.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/211 konané dne 30. 3. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů
28.3.2022 v 16:58
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 29.3.2022 v 03:31
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
29.3.2022 v 03:31
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Důvodová zpráva
Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení
Projekt se týká integrace romské menšiny do společnosti za pomoci nástrojů prevence ztráty
obecního bydlení a podpora standardního bydlení. Vytvořením pracovních míst romských poradců pro
dluhovou otázku a komplexní podporu bydlení a spoluprací s poradci partnerů projektu přijme městská
část Brno-sever opatření, která povedou ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace. Žadatelem
a nositelem projektu je městská část Brno-sever.
Cílem projektu je boj proti diskriminaci spoluprací obce, proromských organizací a Romů, aby došlo ke
zlepšení situace v oblasti lidských práv, tedy začlenění romské komunity v rozhodovacích procesech.
Cílové skupinou projektu jsou vyloučení Romové – ženy, muži, mladí dospělí. Partneři projektu jsou
proromské organizace, které dlouhodobě působí v lokalitě. DROM, romské středisko a IQ Roma
servis, z.s. Partneři předají know-how poradcům a jsou důležitým zdrojem informací pro obec.
Financování projektu spadá do režimu ex-post. Všechny způsobilé výdaje jsou nárokovány městskou
částí Brno-sever, která si zajistí předfinancování projektových aktivit ze svého rozpočtu. Partnerům
projektu DROM, romské středisko a IQ Roma servis, z.s. nejsou vyhrazeny z projektu žádné způsobilé
výdaje.
Předpokládané celkové náklady projektu činí 6 987 160,00 Kč, předpokládané náklady připadající na
město Brno činí 342 tis. Kč. Tato částka je určená na úhradu platů a odvodů projektového manažera
OIEF, který je zapojen do administrace zmíněného projektu. Veškeré mzdové náklady budou následně
v plné výši refundovány z městské části Brno-sever z obdržené dotace.
Konec realizace projektu se předpokládá v březnu 2024.
Rozpočtové opatření převádí Oboru vnitřních věcí částku 14 tis. Kč určenou na úhradu platů a odvodů
projektového manažera zajišťujícího administraci projektu.
Dům pro Jůlii
Realizací projektu vznikne novostavba třípodlažní budovy dětského hospice „Dům pro Jůlii“ v areálu
zahrady domova pro seniory Kociánka, katastrální území Sadová. Cílem projektu je rozšíření
infrastruktury sociálních služeb poskytovaných na území Brněnské metropolitní oblasti v podobě terénní
a pobytové odlehčovací služby, která bude poskytována mladistvým a mladým dospělým ve věku do 26
let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které
jinak pečuje osoba blízká v domácnosti.
Nositelem projektu je Odbor sociální péče.
Posouzení projektu schválilo Zastupitelstvo město Brna na svém zasedání č. Z8/27 konaném dne
25. května 2021. Následně změnu parametrů posouzení projektu schválila Rada města Brna na svém
zasedání č. R8/188 konaném dne 15. prosince 2021.
Schválené celkové rozpočtové náklady projektu ve výši 160 000 tis. Kč se prozatím nemění, dochází
jen ke změně struktury (159 990 tis. Kč kapitálové výdaje a 10 tis. Kč běžné výdaje) z důvodu úhrady
konzultačních služeb potřebných pro realizaci projektu.
Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy
Předmětem projektu je v souladu s aktuálními trendy ve výuce vytvořit z momentálně zdevastovaných
ploch atria mezi školními budovami kreativní interpretační outdoorový prostor s funkčními výukovými
prvky demonstrujícími fungování různých, zejména fyzikálních a přírodních jevů v souladu se
zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a technických a řemeslných oborů.
Součástí projektu je také bezbariérové řešení.
Cílem projektu je prostřednictvím vybudování, zvýšení a zkvalitnění kapacity pro mimoškolní
a neformální výuku zvýšit kvalitu vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné výuky.
Posouzení uvedeného projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/23
konaném 19. ledna 2021.
Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 27 250 tis. Kč (kapitálové výdaje).
Z důvodu změny názvu příspěvkové organizace dochází ke změně názvu projektu.

Strana 4 / 5

Běžné výdaje - přesun
ORJ
§
Položka
5900

3639

5166

3200
3200
3200

4349
4349
4349

5011
5031
5032

Rozpočtové opatření
ÚZ/ZJ

ORG

Věcná náplň

5099 Předprojektová příprava
Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma
5507 zaměstnanců na služebních místech
5507 Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ
5507 Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

v tis. Kč
Upr. rozpočet
k 21.3.2022

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

43 388

-14

43 374

0
0
0

10
3
1

10
3
1
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