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

60. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace Návrh na změnu účelu využití investičního transferu
Anotace
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace žádá o změnu využití schváleného investičního
transferu ve výši 200 tis. Kč na fyzický model k soutěži "Blok Zvonařka-Plotní-Dornych" na model k
soutěži "Sportovní základní škola Botanická"

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

změnu účelu využití investičního transferu poskytnutého Kanceláři architekta města
Brna, příspěvkové organizaci ve výši 200 tis. Kč z Fyzický model k soutěži "Blok
Zvonařka-Plotní-Dornych" na Model k soutěži "Sportovní základní škola Botanická"

Stanoviska
Materiál byl předložen na schůzi Rady města Brna č. R8/222 konané dne 1.6.2022
Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 15.6.2022
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
13.6.2022 v 12:15
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

RNDr. Filip Chvátal Ph.D.
člen RMB - Člen Rady města Brna - předkladatel/ka
14.6.2022 v 09:40

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03

1/1

Vygenerováno programem eMMB

Strana 1 / 3

Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva

1-1
2-2
3-3

Strana 2 / 3

Důvodová zpráva

Účelový investiční transfer (ORJ 4100, § 3635, pol. 6351 ORG 30159149) na rok 2022 pro Kancelář
architekta města Brna, příspěvkovou organizaci (dále jen KAM) byl schválen ve výši 600 tis. Kč. Část
účelového investičního transferu ve výši 200 tis. Kč tvoří investiční transfer na fyzický model k soutěži
„Blok Zvonařka-Plotní-Dornych“.
Rada města Brna na své schůzi č. R8/219 konané dne 11.5.2022 doporučila Zastupitelstvu města Brna
schválit poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro KAM na organizaci urbanistickoarchitektonické jednofázové užší projektové soutěže o návrh „Sportovní základní škola Botanická“
ve výši 3 400 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že KAM v letošním roce nebude realizovat model k soutěži „Blok Zvonařka-PlotníDornych“, žádá KAM prostřednictvím úseku 1. náměstka primátorky města Brna jako odvětvového
útvaru o změnu využití schváleného investičního transferu KAM ve výši 200 tis. Kč z účelu Fyzický
model k soutěži „Blok Zvonařka-Plotní-Dornych“ na Model k soutěži „Sportovní základní škola
Botanická“.
Uvedenou změnou využití účelu investičního transferu nejsou požadovány žádné další finanční
prostředky nad rámec schváleného rozpočtu ORJ 4100 na rok 2022.

Rada města Brna na své R8/222. schůzi konané dne 1.6.2022 materiál projednala a zastupitelstvu
města Brna doporučila:
schválit změnu účelu využití investičního transferu poskytnutého Kanceláři architekta města Brna,
příspěvkové organizaci ve výši 200 tis. Kč z Fyzický model k soutěži "Blok Zvonařka-Plotní-Dornych"
na Model k soutěži "Sportovní základní škola Botanická".
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Schváleno jednomyslně 9 členy.
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Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB
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