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

31. "MŠ v MČ Brno-jih, Přízřenice“- návrh rozpočtového opatření
Anotace
Materiál řeší schválení investičního záměru "MŠ v MČ Brno-jih, Přízřenice“, vybudování čtyřtřídní
mateřské školy, zařazení investiční akce do závazného plánu kapitálových výdajů města, rozpočtové
opatření v souvislosti s přesunem finančních prostředků.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ...... tohoto zápisu z důvodu
přesunu finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč na projektovou dokumentaci z
rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB do rozpočtu Odboru investičního MMB.

Stanoviska
Materiál byl RMB R8/223 projednán a doporučen ke schválení dne 8.6.2022.
Materiál bude projednán ve Finančním výboru ZMB dne 15. června 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

PhDr. Petr Hruška MBA
vedoucí odboru - Odbor školství a mládeže
13.6.2022 v 14:14
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
13.6.2022 v 12:12

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Důvodová zpráva
Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna předkládá materiál Schválení investičního
záměru „MŠ v MČ Brno-jih, Přízřenice“, vybudování čtyřtřídní mateřské školy.
Vzhledem k plánované výstavbě 840 bytů, kterou v současné době připravuje statutární město
Brno, je nutné v této lokalitě navýšit kapacity v oblasti předškolního vzdělávání o čtyřtřídní
mateřskou školu s maximální kapacitou 100 dětí. Novostavba areálu mateřské školy bude
umístěna, dle splnění podmínek vycházejících z platného Územního plánu města Brna, mezi
ulicemi Modřická a Moravanská v městské části Přízřenice. Stavba bude navržena v souladu s
platnou legislativou jako stavba s téměř nulovou spotřebou energie.
Rozsah investice je stanoven tak, aby odpovídal základním potřebám předškolního zařízení: zastavěná plocha při předpokládané jednopodlažní zástavbě bude do 1 400 m2 , - čtyři třídy pro
celkem 100 dětí vč. kuchyně s potřebným provozním zázemím, - maximálně jednopodlažní
stavba s plochou extenzivní „zelenou“ střechou, - předpokládané vybudování parkoviště cca
500 m2 v počtu cca 25 míst vč. míst pro imobilní řidiče, - Součástí investice musí být vytvoření
volného terénu – zahrady v ploše odpovídající 10 m2 na jedno dítě, celkem cca 1000 m2 .
Materiál nebyl projednán v komisích RMB z časových důvodů.
Materiál byl Radou města Brna č. R8/223 konanou dne 8. 6. 2022 projednán a doporučen ke
schválení.
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Materiál bude projednán ve Finančním výboru ZMB dne 15. června 2022.
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Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
ÚZ
5200
5600

3119
3111

6121
6121

ORG
2239
2069

Věcná náplň
Projektová příprava MŠ a ZŠ
MŠ v MČ Brno-jih, Přízřenice

v tis. Kč
Upr. rozpočet Úprava
k 18.5.2022 rozpočtu + 6 000
-300
0
300

Rozpočet
po změně
5 700
300
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