Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

111. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů červen 2022 - úprava celkových nákladů projektů
Anotace
Zvýšení celkových nákladů realizovaných projektů z důvodu vyšších vysoutěžených cen.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5480 „ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – stavební
úpravy“ z 54 332 tis. Kč na 59 633 tis. Kč (kapitálové výdaje)
- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5497 „Dům pro Julii“ z 160 000 tis. Kč (z
toho kapitálové výdaje 159 990 tis. Kč a běžné výdaje 10 tis. Kč) na 205 000 tis. Kč
(z toho kapitálové výdaje 204 990 tis. Kč a běžné výdaje 10 tis. Kč)

Stanoviska
Finanční výbor projednal materiál dne 15. 6. 2022.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/224 konané dne 15. 6. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů
14.6.2022 v 09:58
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
14.6.2022 v 11:35

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 11:35
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Důvodová zpráva
ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – stavební úpravy
Cílem projektu je zajistit úspory energie a zlepšení komfortu budovy pro konečné uživatele. Z hlediska
ochrany životního prostředí bude snížena produkce znečišťujících látek.
ZŠ Hamry má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a nevytápěný půdní prostor. Nejstarší část
budovy je z roku 1924, není však kulturní památkou, ani se nenachází v památkové zóně. Stavební
úpravy v Základní škole Hamry budou znamenat zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu výplní
otvorů a zavedení vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla (je řešeno samostatnou žádostí),
rekonstrukci otopné soustavy a kanalizace.
Objekt základní školy při ulici Obřanská má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a nevytápěný
půdní prostor. Stavební práce v objektu Obřanská budou spočívat v zateplení obvodového pláště a
střechy a výměně výplní otvorů.
Posouzení uvedeného projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/20
konaném 20. října 2020.
Následně změnu parametrů posouzení projektu schválila Rada města Brna na své schůzi č. R8/188
konané dne 15. prosince 2021 a Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/35 konaném dne
25. ledna 2022 vzalo tuto změnu parametrů posouzení projektu na vědomí.
Vzhledem k vyšší vysoutěžené ceně za realizaci díla dochází k úpravě celkových nákladů projektu, tzn.
navýšení kapitálových výdajů z 54 332 tis. Kč na 59 633 tis. Kč. Roli investora zajišťuje Odbor investiční
MMB.
Dům pro Julii
Realizací projektu vznikne novostavba třípodlažní budovy dětského hospice „Dům pro Julii“ 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 města Brna na svém zasedání č. Z8/27 konaném dne
25. května 2021.
Následně změnu parametrů posouzení projektu schválila Rada města Brna na své schůzi č. R8/188
konané dne 15. prosince 2021 a Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/35 konaném dne
25. ledna 2022 vzalo tuto změnu parametrů posouzení projektu na vědomí.
Po výběru zhotovitele a vyšší vysoutěžené ceny dochází ke zvýšení celkových nákladů projektu ze
stávajících 160 000 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 159 990 tis. Kč a běžné výdaje 10 tis. Kč) na
205 000 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 204 990 tis. Kč a běžné výdaje 10 tis. Kč). Roli investora
zajišťuje Odbor investiční MMB.

Stanoviska dotčených orgánů:
Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
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