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

53. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni
města Brna, příspěvkové organizaci, na realizaci akce
"Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - park Škrobárenská" návrh rozpočtového opatření
Anotace
Orgánům města Brna je předkládán návrh na poskytnutí investičního transferu ve výši 25 000 tis. Kč z
důvodu zajištění financování akce, a to ORG 2125 "Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park
Škrobárenská". Dále je předkládán návrh na pověření Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové
organizace, investorskou činností pro realizaci výše zmíněné části strategického projektu "Revitalizace
Staré Ponávky".

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové
organizaci ve výši 25 000 tis. Kč na investiční akci ORG 2125 "Revitalizace
Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská" s termínem vyúčtování do
25.1.2025
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění financování akce ORG 2125
"Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská", která tvoří
přílohu č. ... tohoto zápisu

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na své R8/222 schůzi dne 1.6.2022 a doporučila
Zastupitelstvu města Brna materiál ke schválení jednomyslně 9 hlasy.
Finanční výbor ZMB projednal materiál na svém 42. zasedání dne 15.6.2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
14.6.2022 v 08:28
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 11:09
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
14.6.2022 v 08:26

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 11:09
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Vygenerováno programem eMMB
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Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha k usnesení (RO - POTE Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park
Škrobárenská.pdf)
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Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh na pověření Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové
organizace, investorskou činností pro realizaci části strategického projektu "Revitalizace Staré
Ponávky". Součástí materiálu je také rozpočtové opatření z důvodu zajištění financování akce, a to ORG
2125 "Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská", svěřovaných k realizaci Veřejné
zeleni města Brna, příspěvkové organizaci (VZmB, p. o.).
Projekt Revitalizace Staré Ponávky je jedním ze strategických projektů města Brna, vychází ze studie
REURIS a koncepčně respektuje dokumenty Generel odvodnění města Brna (Pöyry 2009) a studie
„Přírodě blízká PPO a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků“ (Aquatis 2015). Rada města
Brna dne 8. 3. 2016 (R7/055) schválila posouzení projektu „Revitalizace Staré Ponávky – příprava“.
Stejný materiál byl schválen i Zastupitelstvem města Brna na jeho zasedání dne 15. 3. 2016 (Z7/16).
K 1. 9 .2020 přešla rozhodnutím Řídícího výboru realizace projektu „Revitalizace Staré Ponávky“ a s ní
spojené kroky z Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB na Odbor životního
prostředí MMB.
Předmětem akce ORG 2125 „Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská“ je úprava
toku Ponávky a veřejných prostranství kolem něj. Řešené území se nachází a pozemcích statutárního
města Brna a společnosti CTP Ponávka Business Park, spol. s.r.o. Proto byla mezi oběma stranami
uzavřena smlouva o společné spolupráci na projektu, kterou schválila Rada města Brna na svém
R8/182 zasedání dne 16.11.2021. V rámci této smlouvy byly specifikovány podmínky spolupráce na
projektu. Společnost CTP na vlastní náklady zpracovává projektovou dokumentaci až do stavebního
povolení a dále se bude finančně podílet na realizaci parku částkou 20 % vysoutěžené ceny díla,
maximálně do výše 5 mil. Kč.
Dále byla uzavřena smlouva o výpůjčce pozemků ve vlastnictví společnosti CTP po dobu 30 let
bezúplatně, která byla schválena RMB R8/199 ze dne 16.2.2022. Nyní je podepisována smlouva o
zřízení věcného břemene, kterou Rada města Brna schválila na svém R8/211 zasedání dne 30.3.2022.
Projektová dokumentace parku a vodního toku je nyní ve fázi žádosti o stavební povolení. Dle časového
harmonogramu projektu by do konce roku 2022 měla být podepsána smlouva se zhotovitelem a předáno
staveniště. Investiční transfer bude převeden na základě podepsané smlouvy mezi zhotovitelem a
VZmB, p. o.
VZmB, p. o. je správcem toku Ponávky v této části Ponávky. Do současnosti byly revitalizovány 3
etapy projektu – Park Mariacela (etapa 10.1, 10.2.) a Soutok (etapa 11). Nyní začíná revitalizace části
Rybářská stezka – Hodonínská (etapa 10.3), která byla společně s etapou Soutok svěřena VZmB, p.
o. usnesením Rady města Brna R8/105 ze dne 23.9.2020.
Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
Rada města Brna materiál n své R8/222 schůzi dne 1.6.2022 projednala a doporučila Zastupitelstvu
města Brna ke schválení jednomyslně 9 hlasy.
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Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
ÚZ
4200
5600

2334
3745

6121
6351

ORG

Věcná náplň

2125 Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská
2125 Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 24.05.2022 rozpočtu + 25 000
-25 000
0
25 000

Rozpočet
po změně

0
25 000
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