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

37. Návrh rozpočtového opatření - propagace v rámci úspory
energie a obnovitelných zdrojů a činnosti vedoucí k úspoře
energií na majetku statutárního města Brna
Anotace
Tímto rozpočtovým opatřením se převádí v rámci schváleného rozpočtu OŽP MMB v § 3792 finanční
prostředky určené původně na neinvestiční transfery spolkům v rámci dotačního titulu Podpora projektů
ekologické výchovy ve městě Brně dle vyhlášeného tématu a dále z § 3749 finanční prostředky určené
původně na neinvestiční transfery spolkům v rámci dotačního titulu Podpora akcí na oživení nábřeží
brněnských řek na nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený. Tyto finanční prostředky
budou následně využity v rámci § 3792 na dvě realizace ambientní reklamy propagující potřebu
budování zelených střech a fotovoltaiky stejně jako další činnosti Odboru životního prostředí v rámci
adaptací na změny klimatu a v rámci snižování uhlíkové stopy města Brna. Dále se převádí v rámci
schváleného rozpočtu OŽP MMB z § 3111 finanční prostředky určené původně na Rekonstrukce MŠ
Štolcova 51 na § 2115, kde budou využity pro Konzultační, poradenské a právní služby.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu
propagace v rámci úspory energie a obnovitelných zdrojů a činnosti vedoucí k
úspoře energií na majetku statutárního města Brna.

Stanoviska
Materiál bude projednán na schůzi finančního výboru dne 15. 6. 2022
Rada města Brna projednala materiál dne 15. 6. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci
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Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
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Důvodová zpráva

Materiál navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu Odboru životního prostředí MMB.
Jde jednak o finanční prostředky alokované na § 3792, což jsou finance určené původně na
neinvestiční transfery spolkům v rámci dotačního titulu Podpora projektů ekologické výchovy
ve městě Brně dle vyhlášeného tématu a dále o finanční prostředky na § 3749, což jsou finance
určené původně na neinvestiční transfery spolkům v rámci dotačního titulu Podpora akcí na
oživení nábřeží brněnských řek. Po rozdělení zmíněných dotací všem úspěšným žadatelům
potřebuje OŽP MMB zapojit zbývající nerozdělované finance na nákup dlouhodobého
hmotného majetku jinde nezařazený. Konkrétně budou tyto finanční prostředky využity v rámci
§ 3792 na dvě realizace ambientní reklamy propagující potřebu budování zelených střech a
fotovoltaiky stejně jako další činnosti Odboru životního prostředí v rámci adaptací na změny
klimatu a v rámci snižování uhlíkové stopy města Brna. V areálech Zoo Brno a Lamacentrum
na Hádech budou instalovány dřevěné dětské domečky, které budou mít vegetační zelenou
střechu a funkční transparentní panel pro využití solární energie. Tyto biosolární FVE budou
napájet v případě Zoo decibelometr, který bude sloužit jako edukativní prvek v oblasti
hlasových projevů chovaných živočichů a v případě Lamacentra termovizi, která bude
ukazovat rozdíly teplot mezi zelení a skálou. Podobná instalace dětského domečku byla
realizována již v roce 2020 v areálu dopravního hřiště na Riviéře. Jelikož se tento netradiční
reklamní prvek osvědčil, byly naplánovány výše zmíněné repliky.
Dále se převádí v rámci schváleného rozpočtu OŽP MMB z § 3111 finanční prostředky určené
původně na Rekonstrukce MŠ Štolcova 51 na § 2115, kde budou využity pro Konzultační,
poradenské a právní služby. Po výběru zpracovatele projektové dokumentace na realizaci
rekonstrukce MŠ Štolcova došlo k úspoře oproti plánované částce a tuto úsporu hodlá OŽP
MMB využít k zajištění měření výkonu jističů na vytipovaných objektech v majetku statutárního
města Brna. Výměnou naddimenzovaného jističe dochází k okamžité úspoře na poplatcích za
spotřebu elektrické energie. Dále je třeba systematicky prověřovat u objektů zahrnutých do
systému hospodaření s energiemi na budovách v majetku SMB správné nastavení sazby nebo
vhodnost instalace tepelného čerpadla. Tyto činnosti vyžadují zapojení externích odborníků
v oblasti energetiky. S ohledem na současnou situaci panující na trhu s energiemi je třeba
hledat možnosti úspory v maximální možné míře.
Materiál nebyl z časových důvodů projednán v KŽP. Rada města Brna projednala materiál pod
bodem č. 26 na schůzi R8/224 konané dne 15. 6. 2022. Finanční výbor projednal materiál pod
bodem č. 53 dne 15. 6. 2022.
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Rozpočtové opatření
v tis. Kč
Běžné a kapitálové výdaje - přesun
ORJ

§

pol.

4200
4200
4200
4200
4200

3749
3792
3792
3111
2115

5222
5222
6129
6121
5166

ÚZ

ORG
7420
7420
3001
2193
7420

Věcná náplň
Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční transfery spolkům
Nestavební investice OŽP
Rekonstrukce MŠ Štolcova 51
Konzultační, poradenské a právní služby

Upr. rozpočet
Úprava
k 06.06.2022 rozpočtu + 200
-25
2 101
-150
100
175
1 700
-232
800
232

Rozpočet
po změně
175
1 951
275
1 468
1 032
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