Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné
zprávy o ukončených projektech
Anotace
Tato informativní zpráva se týká finální podoby žádostí o dotaci z evropských fondů a národních
programů podaných od počátku května 2020 do konce října 2020. Konkrétně se jedná o žádosti podané
do výzev operačních programů Technická pomoc, Zaměstnanost, Životní prostředí, Národního programu
Životní prostředí, programu MMR Podpora revitalizace území a Státního fondu dopravní infrastruktury.
Informativní zpráva dále obsahuje za stejné období přehled ukončených projektů spolufinancovaných z
Integrovaného regionálního operačního programu, operačních programů Technická pomoc, Výzkum,
vývoj a vzdělávání, Zaměstnanost, Životní prostředí, Národního programu Životní prostředí a Programu
MVČR Dotace pro jednotky SDH obcí.
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Důvodová zpráva
Tato informativní zpráva se týká finální podoby žádostí o dotaci z evropských fondů a národních programů
podaných od počátku května 2020 do konce října 2020. Konkrétně se jedná o žádosti podané do výzev
operačních programů Technická pomoc, Zaměstnanost, Životní prostředí, Národního programu Životní
prostředí, programu MMR Podpora revitalizace území a Státního fondu dopravní infrastruktury.
Informativní zpráva dále obsahuje za stejné období přehled ukončených projektů spolufinancovaných
z Integrovaného regionálního operačního programu, operačních programů Technická pomoc, Výzkum, vývoj
a vzdělávání, Zaměstnanost, Životní prostředí, Národního programu Životní prostředí a Programu MVČR
Dotace pro jednotky SDH obcí.
Podané žádosti o dotaci:
Níže jsou uvedeny všechny projekty včetně těch, u kterých došlo ke změně nákladů v podané žádosti oproti
schválenému Posouzení projektu, a u kterých byla povinnost informovat kolektivní orgány města uložena
samostatným usnesením v rámci schvalovacího procesu.
Operační program Technická pomoc
• Zprostředkující subjekt ITI 3
Operační program Zaměstnanost
• Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna
• Strategický rozvoj a zvýšení kvality řízení úřadu a zavedení nástrojů komunikace s občany
Operační program Životní prostředí
• Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice
Národní program Životní prostředí
• Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro statutární město Brno
Program MMR Podpora revitalizace území
• Kadetka Žižkova – regenerace brownfieldu
Státní fond dopravní infrastruktury
• Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru
Ukončené projekty:
Za ukončený projekt je považován takový projekt, u kterého již byla ukončena realizace, podána a schválena
závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu a dotace proplacena, tj. byl ukončen proces hodnocení a
finančního vypořádání dotace. Tato doba může být podstatně odlišná od termínu ukončení vlastní fyzické
realizace projektu. Obsahem přehledu jsou stručné informace ke konkrétnímu projektu včetně úspěšnosti
čerpání dotačních prostředků. Mezi ukončené projekty se řadí i projekty u nichž bylo v průběhu realizace
odstoupeno od smlouvy, případně byla zamítnuta žádost o podporu.
Integrovaný regionální operační program
• Bytový dům Mostecká 12, Brno – celková rekonstrukce, nástavba, přístavba
• Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení
• Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben
• Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
• Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno
• Novostavba MŠ Brno, Sýpka 26a
• Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk
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Operační program Technická pomoc
• Řízení ITI BMO
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
• Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Operační program Zaměstnanost
• Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně
• Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života
• Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB
Operační program Životní prostředí
• Imisní monitoring statutárního města Brna – doplnění systému sledování kvality ovzduší
• Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky
• Zateplení ZŠ Laštůvkova
• Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany
• Zateplení objektu Okružní 29
Národní program Životní prostředí
• Služební automobily s alternativním pohonem pro Městskou policii Brno
Program MVČR Dotace pro jednotky SDH obcí
• Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Holásky

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi R8/120 dne 2. 12. 2020.
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Podané žádosti o dotaci:
Název projektu

Zprostředkující subjekt ITI 3

Registrační číslo projektu

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000248

Dotační titul

Operační program Technická pomoc

Lokalizace projektu

Brno

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím funkce Zprostředkujícího
subjektu (v rámci přenesené působnosti ji vykonává nositel
integrované strategie - statutární město Brno) zajistit plynulou
realizaci integrované strategie ITI, jejímž výsledkem bude úspěšné
čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých realizovaných
projektů z IROP.
V rámci předchozího projektu Zprostředkující subjekt ITI 2, jehož
realizace byla ukončena ke dni 31.8.2020, fungovaly 3 pracovní
úvazky a externí hodnotitelé na DPP.
V předkládaném navazujícím projektu je kalkulováno celkem se
dvěma pracovními úvazky manažerů Zprostředkujícího subjektu
ITI v rámci Referátu Zprostředkující subjekt ITI Úseku 4. náměstka
primátorky města Brna. V případě potřeby (především u výzev s
věcným hodnocením) budou do pracovních úvazků započítáni
externí hodnotitelé a experti do maximální souhrnné výše 0,5
úvazku, kteří budou zaměstnáni na dohodu o provedení práce.
Posouzení projektu

Žádost

Náklady

3 865 680 Kč

3 865 680 Kč

Dotace
- podíl v %

3 865 680 Kč
100 %

3 865 680 Kč
100 %

0 Kč

0 Kč

Kofinancování
Poznámka
Předpokládaný termín
zahájení realizace projektu

září 2020
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Název projektu

Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na
území města Brna

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016930

Dotační titul

Operační program Zaměstnanost

Lokalizace projektu

území města

Cíl projektu

Cílem projektu je do konce června 2022 zvýšit uplatnitelnost na
trhu práce alespoň 200 osob z cílové skupiny pod koordinací
města Brna. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené na trhu práce,
sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a
pobývající na území města Brna (osoby zdravotně znevýhodněné,
mladí dospělí opouštějící ústavní péči, osoby ve věku 50+,
nezaměstnaní a dlouhodobě nezaměstnaní - déle než 12 měsíců
v evidenci ÚP, opakovaně nezaměstnaní, osoby s nízkým
vzděláním, atd.). Ke zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny na
volném trhu práce slouží následující 4 dílčí cíle:
1.
Pomocí
individualizovaného
pracovního
poradenství
individuálně připravit a odstranit bariéry pro vstup a udržení na trhu
práce u alespoň 200 osob.
2. Za pomocí cílených skupinových vzdělávacích kurzů zvýšit
teoretické kompetence pro vstup a udržení se na trhu práce u
alespoň 90 osob, a to v oblastech finanční gramotnosti, práv a
povinností a komunikace se zaměstnavateli.
3. Za využití tréninkových pracovních míst pod dohledem mentora
zvýšit praktické kompetence u alespoň 35 osob.
4. Rozvoj udržitelného způsobu podpory pracovních míst pomocí
koordinace Lokální sítě zaměstnanosti (LSZ) městem Brnem.
Posouzení projektu

Žádost

Náklady

6 000 000 Kč

6 004 738 Kč

Dotace
- podíl v %

5 700 000 Kč
95 %

5 704 501 Kč
95 %

300 000 Kč

300 237 Kč

Kofinancování
Poznámka
Předpokládaný termín
zahájení realizace projektu

leden 2021
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Název projektu

Strategický rozvoj a zvýšení kvality řízení úřadu a zavedení
nástrojů komunikace s občany

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016748

Dotační titul

Operační program Zaměstnanost

Lokalizace projektu

území města

Cíl projektu

Cílem projektu je optimalizovat postupy a procesy jednotlivých
úřadů městských částí za pomoci opatření v oblasti managementu
kvality, optimalizace a automatizace procesů a zavedením
nástrojů komunikace s veřejností za účelem zlepšení kvality řízení
úřadu a kvality služeb poskytovaných občanovi.
Globálním cílem projektu je tedy rozvíjet a zkvalitňovat fungování
správy brněnských městských částí, a to v oblasti optimalizace
procesů, řízení kvality úřadů a v neposlední řadě i rozvoje nástrojů
komunikace a agendy směrem k občanům.
Dojde k pořízení elektronické úřední desky pro Úřad MČ BrnoLíšeň,Brno-Černovice a Brno-Komín s rozšířenou možností
prezentace webu městských částí, která je dostupná i pro tělesně
postižené.
Budou zavedeny nové nástroje zlepšování komunikace veřejné
správy směrem k občanům za pomocí modernizace webového
rozhraní a tvorby analýzy komunikace úřadů na sociálních sítích
MČ Brno-sever a Brno-Komín.
Dojde k automatizaci a optimalizaci vyselektovaného procesu;
rozvíjení systému řízení kvality dle normy ISO 9001; zavedení
systému pro řízení naplňování aspektů CSR prostřednictvím
vytvoření registru aspektů CSR.
Posouzení projektu

Žádost

Náklady

4 794 925 Kč

4 794 925 Kč

Dotace
- podíl v %

4 555 179 Kč
95 %

4 555 179 Kč
95 %

239 746 Kč

239 746 Kč

Kofinancování
Poznámka
Předpokládaný termín
zahájení realizace projektu

duben 2021
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Název projektu

Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – BrnoKohoutovice

Registrační číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0012893

Dotační titul

Operační program Životní prostředí

Lokalizace projektu

MČ Brno-Kohoutovice

Cíl projektu

Sídliště Kohoutovice bylo postaveno na odlesněném skalnatém
vrcholu, na svazích zůstala většinou zachována přirozená či
polopřirozená vegetace doubrav a dubohabrových lesů. Ozelenění
sídliště probíhalo velmi postupně a dodnes lze zeleň hodnotit jako
nedostatečnou. Také vzhledem k náročným podmínkám
stanoviště (místy nízký půdní horizont, devastace stavební
činností) rostou dřeviny velmi pomalu, jsou místy poškozeny nebo
přímo uhynuly.
Cílem projektu je rozšíření druhové struktury, především o domácí
druhy dřevin, stanovištně vhodné. Především při ozelenění dnes
holých ploch, jako je okolí zastávky Jírovcova, dojde ke zlepšení
mikroklimatu a k alespoň částečné eliminaci negativních vlivů
dopravy a zpevněných ploch.
Realizací výsadeb vznikne alespoň částečné propojení odtržených
svahů, vzniklých stavbou sídliště, s blízkými lesy, snížení množství
prachu a hluku z dopravy a také ke zlepšení mikroklimatu.
Nezanedbatelný je i estetický vliv zeleně, ale především vliv
výchovný a vzdělávací. Dojde ke zvýšení zdrojů potrav, a to jak pro
hmyz, tak především pro ptáky a drobné savce, a to především
výsadbou izolačního keřového pásu z domácích druhů.
Posouzení projektu

Žádost

Náklady

5 030 784 Kč

5 060 617 Kč

Dotace
- podíl v %

4 137 726 Kč
82 %

3 697 707 Kč
73 %

893 058 Kč

1 362 910 Kč

Kofinancování

Poznámka

Kvůli nesouhlasům některých majitelů dotčených pozemků byla
přepracována projektová dokumentace (navýšení o cca 30 tis. Kč).
Kontrolor poskytovatele dotace, i po předchozí konzultaci při
přípravě žádosti, přesunul některé položky do neuznatelných
výdajů.

Předpokládaný termín
zahájení realizace projektu

říjen 2020
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Název projektu

Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro statutární město
Brno

Registrační číslo projektu

1191100067

Dotační titul

Národní program Životní prostředí

Lokalizace projektu

MČ Brno-Královo Pole, MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Kohoutovice a
Městské policie Brno.

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nákupu vozidel s alternativním
pohonem zajistit efektivní dopravu po městě Brna pro účely
pracovních cest zaměstnanců městských částí.
Posouzení projektu

Žádost

Náklady

4 770 000 Kč

4 770 000 Kč

Dotace
- podíl v %

1 068 000 Kč
22,4 %

1 068 000 Kč
22,4 %

Kofinancování

3 702 000 Kč

3 702 000 Kč

Poznámka
Předpokládaný termín
zahájení realizace projektu

květen 2020
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Název projektu

Kadetka Žižkova – regenerace brownfieldu

Registrační číslo projektu

112084

Dotační titul

Program MMR Podpora revitalizace území

Lokalizace projektu

MČ Brno-střed

Cíl projektu

Brownfield „Kadetka Žižkova“ je tvořen zchátralým objektem
bývalé vojenské kuchyně a jídelny, který byl spolu se souvisejícími
pozemky v devadesátých letech předán Armádou ČR statutárnímu
městu Brno. Posléze byl tento majetek svěřen do užívání městské
části Brno-střed.
Objekt byl již v devadesátých letech ve špatném technickém stavu.
Nelegálně byl využíván squatery a lidmi bez domova. V roce 2010
v něm vypukl požár, který stavebně-technický stav budovy ještě
zhoršil a to tak, že objekt je nebezpečný svému okolí. V současné
době je tedy v dezolátním stavu, okolí je neupravené s náletovou
vegetací a mnoha malými deponii komunálního odpadu.
Cílem projektu je revitalizace brownfieldu a snížení negativních
sociálně patologických jevů, jelikož ruiny objektu lákají squatery a
lidi bez domova. Demolice zchátralého objektu také sníží další
bezpečnostní rizika plynoucí ze špatného stavebně-technického
stavu budovy. Souvisejícím cílem je vytvoření reprezentativního
vstupu do parku Kraví hora z ulice Žižkova a zvýšení atraktivity této
lokality, která se nachází v širším centru města Brna obklopena
vzdělávacími institucemi – konkrétně Gymnáziem Matyáše Lercha
a Fakultou stavební VUT Brno (v širším okolí se nachází i
Právnická fakulta Masarykovy univerzity).
Posouzení projektu

Žádost

11 191 716 Kč

11 191 716 Kč

Dotace
- podíl v %

5 514 358 Kč
49,3 %

5 514 358 Kč
49,3 %

Kofinancování

5 677 358 Kč

5 677 358 Kč

Náklady

Poznámka
Předpokládaný termín
zahájení realizace projektu

listopad 2020
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Název projektu

Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru

Registrační číslo projektu

269/2020

Dotační titul

Státní fond dopravní infrastruktury

Lokalizace projektu

území města

Cíl projektu

Cílem projektu je vypracování studie proveditelnosti Severojižního
kolejového diametru. Obecnými cíly studie proveditelnosti jsou:
• Zvýšení atraktivity širšího centra Brna regionální železniční
dopravou;
• Minimalizace přestupních vazeb v rámci hromadné dopravy za
účelem jejího celkového zatraktivnění;
• Rovnoměrné rozprostření přepravních potřeb cestujících do
více módů veřejné dopravy;
• Snížení zatížení hlavních tramvajových a trolejbusových tratí v
Brně;
• Zvýšení propustnosti nového železničního uzlu Brno pro
nákladní dopravu.
Konkrétním cílem studie proveditelnosti je posouzení dopravních
variant z hlediska:
• proveditelnosti/realizovatelnosti:
- z hlediska ekonomického hodnocení;
- z hlediska investičních nákladů;
- z hlediska dopadu projektu do staveb již realizovaných a z
hlediska využitelnosti plánovaných modernizací;
- z hlediska realizovatelnosti objektů, technologií.
• průchodnosti:
- z hlediska životního prostředí;
- z hlediska územně plánovacího. • přínosů projektu - z
hlediska ekonomického hodnocení;
- zlepšení obsluhy města Brna a regionu veřejnou železniční
dopravou;
- zlepšeni podmínek pro nákladní dopravu v kapacitě a
plynulosti provážení vlaků.
Posouzení projektu

Žádost

Náklady

16 500 000 Kč

17 000 000 Kč

Dotace
- podíl v %

16 500 000 Kč
100 %

16 500 000 Kč
97,1 %

0 Kč

500 000 Kč

Kofinancování
Poznámka

Statutární město Brno obdrželo na rok 2020 částu 3,3 mil. Kč,
zbývající částku obdrží až v roce 2021.

Předpokládaný termín
zahájení realizace projektu

červenec 2020
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Ukončené projekty:
Název projektu

Bytový dům Mostecká 12, Brno – celková rekonstrukce, nástavba,
přístavba

Registrační číslo
projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008115

Dotační titul

Integrovaný regionální operační program

Lokalizace projektu

MČ Brno-sever

Cíl projektu

Projekt řešil celkovou rekonstrukci, nástavbu a přístavbu bytového
domu, který byl dlouhodobě vybydlený a v neobyvatelném stavu. Jeho
přestavbou získalo město dvacet bytových jednotek velikosti 1 + kk až
3 + kk, oproti původním dvanácti menším bytům.
Ve dvorní části byl přistaven dvoupodlažní objekt se čtyřmi byty. Původní
objekt prošel celkovou rekonstrukcí a byl nadstaven o jedno podlaží, ve
kterém vznikly tři nové bytové jednotky. Nově byl v původním objektu
vybudován výtah. V suterénu byly provedeny sanační práce, které mají
zabránit pronikáni vlhkosti do stavby a zároveň zde byly vybudovány
sklepní kóje. Objekt se nacházel v celkově zchátralém stavu a při
rekonstrukci byla mimo jiné nutná úplná výměna stropních konstrukcí,
všech výplňových otvorů i povrchových úprav.
V domě vzniklo 8 sociálních bytů v rekonstruované části, které počítají
se sociální službou, 5 bytů dostupných, 5 bytů pro mladé a 2
byty bezbariérové v 1. nadzemním patře přístavby. Sociální bydlení
navíc počítá s doprovodnou sociální službou.
Posouzení projektu

Náklady
Dotace
- podíl v %

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

42 000 000 Kč

x

53 777 871 Kč

6 885 000 Kč
16,4 %

7 020 000 Kč
x

7 019 910 Kč
13,1 %

Zdůvodnění odlišnosti

Rozdíl mezi cenou v posouzení projektu a skutečností vznikl na základě
vysoutěžení dodavatele.

Termín ukončení
projektu

srpen 2020

Závazné indikátory
projektu

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení – 8 bytů
Nárůst kapacity sociálních bytů – 8 lůžek
Průměrný počet osob využívající sociální bydlení – 5,6 osob za rok

Uživatel, správce
infrastruktury

Bytový odbor MMB
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Název projektu

Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení

Registrační číslo
projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0011100

Dotační titul

Integrovaný regionální operační program

Lokalizace projektu

MČ Brno-střed, Brno-sever

Cíl projektu

Cílem projektu jsou stavební úpravy vybraných stávajících bytových
jednotek, které jsou uvolněné pro obsazení novými nájemníky, ale ve
špatném technickém stavu a začlenění těchto bytů do sociálního
bytového fondu města. Zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení
pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení (v nevyhovujícím či nejistém
bydlení). Sociální bydlení navíc počítá s doprovodnou sociální službou.
V rámci projektu bude zrekonstruováno 30 volných obecních bytů ve
špatném technickém stavu, přičemž jeden bude rozdělen na dva,
vznikne tak 31 bytů. Jsou to neobsazené byty ve špatném technickém
stavu, v různých bytových domech (Křídlovická, Václavská, Příční, Stará,
Přízova, Rumiště, Cejl, Špitálka), které vyžadují komplexní rekonstrukci.
Jedná se o byty v pavlačových a bytových domech s chybějícím
hygienickým zařízením (WC, koupelna), případně bylo vybudované
provizorně s nedostatečnou kapacitou rozvodů (odpadu bez odvětrání),
nebo zdevastované byty. Chybějící rozvody vody, elektrorozvody
nesplňující technické požadavky, nevyhovující vytápění (WAW nebo na
pevná paliva), chybějící odvětrání, chybějící nevyhovující podlahy,
popraskané omítky stěn a stropů, chybějící, poškozené výplně otvorů.
Byty nesplňovaly standard bydlení a tak byly neobsaditelné.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

28 899 699 Kč

x

28 683 901 Kč

Dotace
- podíl v %

26 009 729 Kč
90 %

26 009 728 Kč
x

25 815 511 Kč
90 %

Zdůvodnění odlišnosti
Termín ukončení
projektu

říjen 2020

Závazné indikátory
projektu

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení – 31
Nárůst kapacity sociálních bytů – 82 lůžek
Průměrný počet osob využívající sociální bydlení – 57,4 osob za rok

Uživatel, správce
infrastruktury

Bytový odbor MMB
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Název projektu

Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce
odborných učeben

Registrační číslo
projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008260

Dotační titul

Integrovaný regionální operační program

Lokalizace projektu

MČ Brno-střed

Cíl projektu

V Základní a mateřské škole Brno, Kotlářská 4, p. o., probíhá výuka již
přes 100 let. Vzhledem ke stáří školních budov škola bojovala s
množstvím problémů souvisejících s technickým stavem budovy, jeho
zázemí i učeben.
Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce odborných učeben fyziky a
chemie s přípravnou. Nově zrekonstruované učebny zvyšují kvalitu
vzdělávání v klíčových kompetencích, přírodních vědách, ve vazbě na
budoucí uplatnění na trhu práce. Současně byla řešena bezbariérovost
školní budovy přístavbou výtahové věže a vybudováním tří
bezbariérových WC. Tím je umožněn vstup handicapovaným osobám.
Součástí projektu byla také úprava zeleně a venkovního prostranství. V
lesoparku přiléhajícímu ke školnímu hřišti ve vnitrobloku byl vysazen
smrk ztepilý.
Po realizaci projektu škola disponuje dvěma moderními odbornými
učebnami, a to učebnou fyziky a učebnou chemie s odbornou
přípravnou. Modernizované učebny mají vliv na zkvalitnění výuky
odborných předmětů (fyzika a chemie), což má vliv nejen na žáky školy,
ale i pedagogické pracovníky.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

12 500 000 Kč

x

13 896 131 Kč

Dotace
- podíl v %

11 250 000 Kč
90 %

11 250 000 Kč
x

11 250 000 Kč
90 %

Zdůvodnění odlišnosti
Termín ukončení
projektu

červenec 2020

Závazné indikátory
projektu

Počet podpořených vzdělávacích zařízení – 1
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení – 800 osob

Uživatel, správce
infrastruktury

MČ Brno-střed, ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4

Strana 14 / 30

Název projektu

Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno,
Merhautova 37

Registrační číslo
projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008266

Dotační titul

Integrovaný regionální operační program

Lokalizace projektu

MČ Brno-sever

Cíl projektu

ZŠ a MŠ Brno Merhautova 37, p. o. vznikla v roce 2004 sloučením dvou
škol - ZŠ Merhautova 37 a ZŠ Vranovská 17. Jednalo se o snahu
integrovat sociálně znevýhodněné žáky z Vranovské na Merhautovu.
Záměr se podařil, avšak v budově Vranovská 17 byly redukovány
kmenové třídy, které byly do roku 2015/2016 pronajímány střední škole.
Jednalo se o 5 kmenových tříd, které jsou v současné době nevyužité.
Co se týká odborných učeben, docházejí děti buď na budovu
Merhautovu, nebo si vyučující pomůcky i odborné vybavení nosí s sebou
do kmenových učeben. Přechod z budovy na budovu je časově velmi
náročný a zatěžuje jak žáky, tak vyučující.
Cílem projektu bylo vybudování pěti nových odborných učeben (učebna
cizích jazyků, informatiky, fyziky, chemie a přírodopisu). Realizací
projektu došlo ke zkvalitnění výuky v odborných předmětech. Učebny
jsou nyní vybaveny moderním, interaktivním zařízením, které umožní
větší zapojení žáků do výuky jednotlivých předmětů. Škola byla také
vybavena moderním venkovním výtahem, který zajišťuje její komplexní
bezbariérovost. Díky tomu je bez problémů přístupná imobilním žákům
a často i rodičům.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

22 168 000 Kč

x

26 666 164 Kč

Dotace
- podíl v %

13 410 000 Kč
60,5 %

13 410 000 Kč
x

13 410 000 Kč
50,3 %

Zdůvodnění odlišnosti

Rozdíl mezi cenou v posouzení projektu a skutečností je způsoben
jednak ceny vzešlými z jednotlivých výběrových řízení, a též víceprácemi
ve stavební zakázce.

Termín ukončení
projektu

srpen 2020

Závazné indikátory
projektu

Počet podpořených vzdělávacích zařízení – 1
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení – 400 osob

Uživatel, správce
infrastruktury

MČ Brno-sever, ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
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Název projektu

Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno

Registrační číslo
projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005601

Dotační titul

Integrovaný regionální operační program

Lokalizace projektu

MČ Bno-Královo Pole

Cíl projektu

Základní škola na Slovanském náměstí disponovala celkem 33
kmenovými učebnami, z nichž žádnou nebylo možné využít jako učebnu
odbornou. Začal se tak v posledních letech projevovat nedostatek
prostoru pro realizaci praktických aktivit ve výuce přírodovědných
předmětů. Jak na 1. stupni, tak na 2. stupni byly k výuce užívány pouze
prostory kmenových učeben.
Cílem projektu bylo zřízení dvou specializovaných učeben pro výuku
přírodovědných předmětů (biologie, fyzika, chemie), informačních
technologií a cizích jazyků. V suterénu budovy vznikly dvě učebny,
sociální zařízení včetně bezbariérového, prostory pro uložení pomůcek
a zázemí pro pedagogy. Došlo tak k navýšení výukových kapacit školy o
60 míst v odborných učebnách při zachování současné rejstříkové
kapacity.
S přízemím jsou tyto prostory propojeny stavebními úpravami v prostoru
schodiště do suterénu. Prostory umožňují bezbariérový pohyb zdravotně
postiženým žákům. Výškové rozdíly pochozích ploch jsou nyní
minimální, v chodbách je zajištěn prostor pro otáčení vozíku a pořízen
byl takzvaný schodolez. Po skončení stavebních úprav byla provedena i
výsadba zeleně podél oken nově vzniklých učeben.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

6 450 295 Kč

x

6 887 104 Kč

Dotace
- podíl v %

5 805 265 Kč
90 %

6 198 394 Kč
x

6 198 394 Kč
90 %

Zdůvodnění odlišnosti
Termín ukončení
projektu

květen 2020

Závazné indikátory
projektu

Počet podpořených vzdělávacích zařízení – 1
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení – 60 osob

Uživatel, správce
infrastruktury

MČ Brno-Královo Pole
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Název projektu

Novostavba MŠ Brno, Sýpka 26a

Registrační číslo
projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005600

Dotační titul

Integrovaný regionální operační program

Lokalizace projektu

MČ Brno-sever

Cíl projektu

Budova mateřské školy Sýpka 26a je součástí Základní školy a Mateřské
školy Brno, Merhautova 37. Původní MŠ Sýpka 26a, která sloužila jako
jedno pracovišť ZŠ a MŠ Merhautova 37, byla v roce 2011 z havarijních
důvodů uzavřena. Kvůli demografickému vývoji v městské části i blízkém
okolí vyvstala potřeba obnovit mateřskou školu v původní lokalitě. V
rámci řešeného projektu byla původní budova mateřské školky zbourána
a nový moderní objekt byl umístěn na stejném místě.
Novostavba mateřské školy je koncipovaná jako samostatně stojící
objekt, který má částečně obdélníkový tvar o rozměrech 37,6 x 14,35 m.
Z jižní části budovy se vstupuje na zahradu, která je s budovou spojena
předsazenou terasou a vyrovnávacím schodištěm. Tato zahrada je
určena k venkovnímu pobytu dětí a jejich hrám. V této zahradě jsou
rovněž umístěny herní prvky (klouzačky, houpadla, pískoviště,
prolézačka atd.). Dispozičně objekt odpovídá potřebám trojtřídní
mateřské školy s celkovou kapacitou 3 x 25 dětí. Jednotlivé třídy se
nacházejí nacházet pouze v 1.NP a v 2.NP. Každá třída je tvořena
jednou denní místnosti (hernou) určenou pro hry, stravování a spaní, na
tuto místnost vždy navazují prostory hygienického a sociálního zázemí
pro děti (šatny, WC a umývárny). Objekt školy je vybudován jako
bezbariérový.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

63 136 432 Kč

x

58 998 065 Kč

Dotace
- podíl v %

45 000 000 Kč
71,3 %

44 999 999 Kč
x

40 499 999 Kč
68,6 %

Zdůvodnění odlišnosti

Rozdíl mezi cenou v posouzení projektu a skutečností je způsoben
jednak ceny vzešlými z jednotlivých výběrových řízení, a též víceprácemi
ve stavební zakázce. Rozdíl v poskytnuté dotace je pak způsoben
udělenou korekcí ve výši 10 % ze způsobilých výdajů za porušení ZVZ.

Termín ukončení
projektu

srpen 2020

Závazné indikátory
projektu

Počet podpořených vzdělávacích zařízení – 1
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení – 75 osob

Uživatel, správce
infrastruktury

MČ Brno-sever, ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
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Název projektu

Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk

Registrační číslo
projektu

CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000294

Dotační titul

Integrovaný regionální operační program

Lokalizace projektu

MČ Brno-střed

Cíl projektu

Cílem projektu byla revitalizace severního přístavku a zpřístupnění pro
návštěvníky dosud nedostupných hradních vodojemů v rámci NKP
Špilberk. Přístavek, který původně špilberským kasárnám sloužil pro
ustájení koní, se skládá ze dvou budov, z nichž jedna byla
rekonstruována a dostavěna do původní podoby a druhá pouze
rekonstruována. Obě budovy přístavku byly původně využívány jako
technický dvůr. Jejich rehabilitace byla nezbytná také proto, že tento stav
Národní kulturní památku Špilberk degradoval. V severním přístavku
vznikly restaurátorské dílny a sklady a byl vytvořen odpovídající prostor
pro spolupráci s obdobnými institucemi.
Na druhou stanu oba vodojemy byly v relativně dobrém technickém
stavu, nicméně pro potřeby nového využití bylo třeba jejich dispozici
změnit. Bylo nezbytné vybudovat zejména nový vstup a odpovídající
technické zázemí. V případě vodojemů došlo tedy k naprosté změně
využití prázdných, dlouhodobě nevyužívaných objektů. Díky komplexní
rekonstrukcí bylo zastaveno chátrání této ojedinělé technické památky a
zároveň koncepce lapidária jako „Chrámu kamene“ dodává vodojemům
novou, atraktivní náplň. Jsou zde představeny rozsáhlé sbírky muzea,
ale návštěvníka okouzlí i samotný prostor.
Posouzení projektu

Náklady
Dotace
- podíl v %

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

111 000 000 Kč

x

100 060 071 Kč

98 400 000 Kč
88,4 %

101 637 336 Kč
x

88 042 754 Kč
88,0 %

Zdůvodnění odlišnosti

Rozdíl mezi cenou v posouzení projektu a skutečností je způsoben
hlavně výraznou úspornou v cenách vzešlých z jednotlivých výběrových
řízení (hlavně stavební práce), z čehož vyplývají i nižší způsobilé výdaje
a tím pádem snížená dotační základna, tj. nižší objem dotace.

Termín ukončení
projektu

květen 2020

Závazné indikátory
projektu

Počet revitalizovaných památkových objektů – 1
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a
přírodních památek a atrakcí – 5 tis. návštěv/rok
Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření - 1

Uživatel, správce
infrastruktury

Muzeum města Brna
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Název projektu

Řízení ITI BMO

Registrační číslo
projektu

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000139

Dotační titul

Operační program Technická pomoc

Lokalizace projektu

Brno

Cíl projektu

Brněnská metropolitní oblast (BMO) v aktuálním programovém období
EU 2014-2020 aktivně využívá územní nástroj ITI. Tento nástroj
umožňuje integrovaně plánovat, koordinovat a následně i realizovat
vybraná klíčová rozvojová témata z více než jedné prioritní osy jednoho
či více operačních programů, a to na celém území metropolitní oblasti.
Tím vzniká žádaný synergický efekt a dochází k efektivnímu nakládání s
veřejnými prostředky. Podmínkou pro uplatnění nástroje ITI u vybraných
projektů BMO je kromě funkčně vymezeného metropolitního území také
existence integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti (dále jen
strategie).
Nositelem strategie je statutární město Brno, které na sebe následnou
realizací strategie v dalších letech vzalo významnou roli a úkoly při
rozvoji celé metropolitní oblasti. Naplňování strategie koordinuje a řídí
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna.
Tyto kompetence řeší pět odborných pracovníků a je s nimi spojena
významná zodpovědnost za adekvátní naplňování celé strategie. V
rámci organizační struktury Magistrátu města Brna vzniklo k 1. 11. 2017
nové oddělení Řízení ITI a metropolitní spolupráce.
V rámci projektu bylo pořízeno také chybějící technické vybavení
(notebooky, mobily). Souvisejícími aktivitami byla technická podpora
stávající webové aplikace, pořádání setkání s ostatními městy, facilitace
pracovních skupin, publicita, vznik tiskových a propagačních materiálů,
zpracování analýz, cestovné na tuzemské a zahraniční pracovní cesty
atd.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

9 286 000 Kč

x

6 173 558 Kč

Dotace
- podíl v %

9 286 000 Kč
100 %

9 511 000 Kč
x

6 173 558 Kč
100 %

Zdůvodnění odlišnosti

Celkové náklady dle skutečnosti byly nižší, než se předpokládalo.
Hlavním důvodem bylo neobsazení všech pracovních úvazků po celou
dobu realizace projektu, tím pádem nebyla vyčerpána položka na mzdy
a částečně nebyly vyčerpány veškeré náklady na vedlejší položky
(publicita, analýzy, cestovné, aj.).

Termín ukončení
projektu

únor 2020

Závazné indikátory
projektu

Počet pracovních míst financovaných z programu – 4,6
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí - 4

Uživatel, správce
infrastruktury

x
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Název projektu

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Registrační číslo
projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Dotační titul

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Lokalizace projektu

území města

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zvýšení kvality předškolního vzdělávání ve městě
Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání,
zejména z ekonomicky a sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Dalším cílem bylo posílení odbornosti pedagogů v předškolním
vzdělávání a plošné zajištění logopedické prevence a inkluzivního
přístupu v mateřských školách na území Brna. Odbor školství mládeže
a tělovýchovy MMB (OŠMT) ve spolupráci se školami a dalšími partnery
rozvíjí výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se
vztahují ke spolupráci s rodinou, k aktivizaci rodičů, k propojení
spolupráce mezi OŠMT, Odborem sociální péče MMB, školami, rodiči a
dalšími aktéry, kteří s dětmi a rodinami pracují v rámci komplexního
přístupu k dítěti. Projekt měl pozitivní dopad na zapojené mateřské školy
a partnerské organizace, které posílily personální kapacity pro práci s
dětmi po dobu realizace projektu a pomůcky pro práci s dětmi.
Na projektu participovaly všechny mateřské školy zřízené statutární
městem Brnem, respektive městskými částmi a čtyři partnerské
organizace, které ve městě Brně realizují neformální předškolní
vzdělávání: DROM, romské středisko, IQ Roma Servis, z. s., Petrov, z.
s., Teen Challenge International ČR.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

80 000 000 Kč

x

66 796 364 Kč

Dotace
- podíl v %

76 000 000 Kč
95 %

65 948 495 Kč
x

63 456 546 Kč
95 %

Zdůvodnění odlišnosti
Termín ukončení
projektu

srpen 2020

Závazné indikátory
projektu

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané
poznatky a dovednosti – 221
Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání – 394
Celkový počet účastníků – 276
Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání – 200
Celkový počet účastníků - 340

Uživatel, správce
infrastruktury

x
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Název projektu

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně

Registrační číslo
projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544

Dotační titul

Operační program Zaměstnanost

Lokalizace projektu

území města

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byla kontinuální podpora stávajícího procesu
plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování v Brně
(KPSS), a to především formou oživení, inovace a posílení organizační
a personální struktury samotného procesu plánování. Inovace a posílení
procesu umožnilo intenzivnější zapojení všech, jichž se sociální služby
nějakým způsobem dotýkají, a také intenzivnější mapování potřeb v
oblasti sociálních služeb, nezbytné pro formulaci priorit a jejich udržení
či případný rozvoj. Celkovým cílem procesu KPSS pak byla prevence
sociálního vyloučení občanů na celém území města Brna
prostřednictvím plánování sítě dostupných, kvalitních a efektivních
sociálních služeb.
Hlavním výstupem projektu se stal Komunitní plán sociálních služeb
města Brna pro období 2020 - 2022 vytvořený metodou komunitního
plánování a inovace a posílení procesu plánování nezbytné pro vytvoření
další úrovně stabilní platformy pro vzájemná setkávání a spolupráci
všech zainteresovaných aktérů plánování sociálních služeb. K realizaci
těchto stěžejních výstupů a cílů směřovaly klíčové aktivity projektu, k
nimž patřily posílení a podpora udržitelného systému plánování
sociálních služeb, nastavení nástrojů monitoringu a hodnocení
efektivnosti sociálních služeb, tvorba komunitního plánu na dané období,
vzdělávání manažerského týmu i rozvoj informačních aktivit o sociálních
službách ve městě.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

3 600 000 Kč

x

2 767 944 Kč

Dotace
- podíl v %

3 420 000 Kč
95 %

2 930 607 Kč
x

2 626 336 Kč
95 %

Zdůvodnění odlišnosti
Termín ukončení
projektu

srpen 2020

Závazné indikátory
projektu

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) – 1

Uživatel, správce
infrastruktury

x
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Název projektu

Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality
života

Registrační číslo
projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913

Dotační titul

Operační program Zaměstnanost

Lokalizace projektu

území města

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byla celková optimalizace a zefektivnění procesu
strategického plánování ve městě Brně a posílení partnerského přístupu
v rámci plánovacího procesu,směřující k integrovanému trvale
udržitelnému rozvoji města. Tento cíl byl naplněn:
• vytvořením zastřešujícího strategického rozvojového dokumentu
"Strategie pro Brno 2050", který poskytuje rámec pro vznik dílčích
oborových strategií zaměřených na zlepšení kvality života obyvatel
města - Strategie bydlení, Kulturní strategie, Koncepce sportu a Plán
zdraví města Brna.
• vytvořením a pilotním ověřením nového systematického přístupu k
plánování v rámci struktur řízení města a metodického postupu pro
vedení a zpracování strategických dokumentů včetně uplatnění
tzv.partnerského přístupu se zapojením veřejnosti. Výše uvedené
oborové strategie díky tomu vzniknou pod jednotným metodologickým
vedením, jejich cíle a priority budou vzájemně provázány, dojde k
jejich propojení s procesem územního plánování i přípravy rozpočtu
města Brna.
• zapojením a aktivní participací všech relevantních aktérů. Odborná
veřejnost byla zapojena s využitím pracovních skupin,kulatých stolů,
formou přímého zapojení odborných poradců i pomocí inovativních
nástrojů agendy smart city (expertní workshopy, ideacampy apod.).
Pro zapojení široké veřejnosti byl v úvodu realizace projektu
zpracován a následně realizován společný Plán komunikace a
participace veřejnosti, který propojil aktivity v rámci všech
strategických dokumentů.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

9 500 000 Kč

x

5 213 446 Kč

Dotace
- podíl v %

9 025 000 Kč
95 %

6 479 784 Kč
x

4 927 989 Kč
94,5 %

Zdůvodnění odlišnosti
Termín ukončení
projektu

září 2020

Závazné indikátory
projektu

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) – 5
Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření – 1
Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti
strategického a projektového řízení – 1

Uživatel, správce
infrastruktury

x
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Název projektu

Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB

Registrační číslo
projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002908

Dotační titul

Operační program Zaměstnanost

Lokalizace projektu

území města

Cíl projektu

Cílem projektu byla realizace komplexních a navzájem provázaných
vzdělávacích aktivit pro zaměstnance Magistrátu města Brna v oblasti
projektového řízení (certifikace projektových manažerů, způsob
zadávání zakázek dle smlouvy FIDIC), komunikace s veřejností
(způsoby zjišťování potřeb, evaluace realizovaných potřeb, komunikace
výstupů realizovaných projektů), eGovernment (zavádění struktur pro
realizaci eGovernmentu) a navázaná kybernetická bezpečnost.
Vzdělávací oblasti a podpora jednotlivých zaměstnanců byla nastavena
tak, aby došlo ke komplexnímu a cílenému využití zdrojů a pokrytí
zaměstnanců napříč jednotlivými kompetentními odbory. Projekt byl
předložen v širší struktuře tak, aby bylo možné jeho realizací dosáhnout
hmatatelných výstupů. Cílem bylo osvojení si znalostí a schopností,
které přispějí k zavádění uvedených aktivit. Cílem bylo také získání
certifikovaných projektových manažerů v různých úrovních, certifikované
manažery architektury systému eGovernmentu a certifikované odborníky
na kybernetickou bezpečnost. Vzdělávací aktivity byly rozděleny typově
dle pracovního zařazení zaměstnance, které odpovídalo rozsahu
vzdělávacího kurzu. Ke snížení nákladů projektu a zároveň k zvýšení
dopadů vynaložených prostředků a zajištění udržitelnosti a
přenositelnosti získaných znalosti dovnitř úřadu byli využiti interní lektoři.
Veškeré kurzy realizované projektem byly zakončeny testováním
získaných znalostí a obdržením certifikátu.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

3 915 000 Kč

x

2 799 857 Kč

Dotace
- podíl v %

3 719 250 Kč
95 %

3 719 416 Kč
x

2 431 722 Kč
86,9 %

Zdůvodnění odlišnosti
Termín ukončení
projektu

září 2020

Závazné indikátory
projektu

Celkový počet účastníků – 142
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účastí - 142

Uživatel, správce
infrastruktury

x
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Název projektu

Imisní monitoring statutárního města Brna – doplnění systému
sledování kvality ovzduší

Registrační číslo
projektu

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_079/0006479

Dotační titul

Operační program Životní prostředí

Lokalizace projektu

území města

Cíl projektu

Stabilní a kvalitní informace o úrovni znečištění ovzduší jsou nezbytným
předpokladem pro řízení kvality ovzduší, to je pro identifikaci klíčových
zdrojů znečišťování a navrhování vhodných opatření ke snížení jejich
příspěvku k úrovni znečištění ovzduší. Na třech měřících lokalitách
provozovaných městem Brno jsou analyzátory hmotnostních
koncentrací částic v ovzduší schopny měřit pouze hrubší frakci částic částice PM10, což je s ohledem na postupnou orientaci na stále menší
frakce částic nedostatečné.
Na stanicích Arboretum a Výstaviště bude vyměněn stávající analyzátor
hmotnostních koncentrací částic, který měří pouze hmotnostní
koncentrace frakce PM10 za analyzátor schopný měřit frakce PM10,
PM2,5 a PM1. Ke třetí výměně analyzátoru koncentrací částic dojde v
mobilním měřícím voze, který je využíván pro ad hoc krátkodobá měření
dle požadavků městských částí. Na Stanici Zvonařka dosloužil
analyzátor pro měření hmotnostních koncentrací troposférického ozonu.
Proto bude pořízen nový analyzátor, který bude umístěn na stanici
Arboretum a bude zařazen do smogového varovného regulačního
systému (SVRS), který slouží jako kontrolní bod při vyhlašování
smogových situací a regulací.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

2 900 000 Kč

x

x

Dotace
- podíl v %

2 465 000 Kč
85 %

2 415 947 Kč
x

x
x

Zdůvodnění odlišnosti

Projekt byl ukončen z důvodu nedoložení akreditace provozovatele
imisního monitoringu k měření emisí. Žadatel o dotaci vedl
s provozovatelem imisního monitoringu jednání o získání akreditace,
jejiž získání je časově náročně. Poskytovatel dotace nechtěl akceptovat
další odkládání termínu a stanovil konečný termín k doložení, který
nebylo reálné stihnout.

Termín ukončení
projektu

březen 2020

Závazné indikátory
projektu

x

Uživatel, správce
infrastruktury

x
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Název projektu

Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky

Registrační číslo
projektu

CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_101/0009075

Dotační titul

Operační program Životní prostředí

Lokalizace projektu

MČ Brno-Kníničky

Cíl projektu

Cílem projektu bylo provedení sanačních opatření v lokalitě s vysokou
rizikovostí z hlediska možnosti zranění osob a vzniku škod na majetku
spadem zvětralého kamene. Skalní stěna se nachází přímo nad
veřejným parkovištěm u Sokolského koupaliště Brněnské přehrady, v
katastrálním území Kníničky. Skalní svah o délce cca 80 m a výšce až
14 m byl ve stavu kriticky labilním a při pokračující erozní činnosti mohlo
docházet k přechodu do havarijního stavu. Kategorie rizika ohrožení
prostoru pod skalní stěnou byla č. III - vysoké riziko. Hornina byla
významně postižena zvětráním, čímž docházelo k nepředvídatelnému
a nekontrolovatelnému pádu horniny.
Sanačním opatřením došlo k zabránění dalšímu pádu horniny a tím se
zajistila ochrana majetku a zdraví osob. Po dokončení jsou hlavními
viditelnými prvky pouze dřevěné palisády a ocelové sítě v ploše skalního
výchozu. Provedená sanace nemá zásadní vliv na vnímání skalních
svahů a výchozů a ani na dotčenou významnou lokalitu.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

3 498 593 Kč

x

3 518 297 Kč

Dotace
- podíl v %

2 190 918 Kč
62,6 %

2 190 918 Kč
x

2 190 919 Kč
62,3 %

Zdůvodnění odlišnosti

Skutečná cena vzešla z výběrových řízení uskutečněných v rámci
projektu. Jednalo se o výběrová řízení na technický dozor investora,
autorský dozor, BOZP a zhotovitele stavebních prací. V rámci
stavebních prací byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Jednalo
se o méněpráce spojené s nakládkou a odvozem výkopku včetně
skládkovného a s pokládkou ochranných gumových plátů při zařízení
staveniště. Dotace byla obdržena v takové výši, jako bylo uvedeno
v řádosti o dotaci.

Termín ukončení
projektu

září 2020

Závazné indikátory
projektu

Plocha nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit v rámci OP ŽP
2014+ - 0,15 ha

Uživatel, správce
infrastruktury

Odbor správy majetku Magistrátu města Brna
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Název projektu

Zateplení ZŠ Laštůvkova

Registrační číslo
projektu

CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001791

Dotační titul

Operační program Životní prostředí

Lokalizace projektu

MČ Brno-Bystrc

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšení energetické náročnosti objektu, kde
vzhledem k technickému provedení a stáří materiálu, docházelo k
velkým únikům tepla. Realizací došlo ke zlepšení energetických
vlastností obálky budovy základní školy v Městské části Brno-Bystrc. Z
hlediska ochrany životního prostředí realizace projektu sníží spotřebu
energie, zejména energie na vytápění a dojde ke snížení emisí
znečišťujících látek, především CO2. Po realizaci projektu objekt
vyhovuje podmínkám energetického managementu a požadavkům na
ochranu životního prostředí.
Součástí rekonstrukce byla výměna střešního pláště, zateplení obálky
budovy, výměna výplní otvorů, instalace vzduchotechnického zařízení a
rekonstrukce rozvodu topného systému.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

87 375 410 Kč

x

84 382 838 Kč

Dotace
- podíl v %

17 230 530 Kč
19,7 %

29 135 540 Kč
x

27 108 213 Kč
32,1 %

Zdůvodnění odlišnosti

Dotace byla navýšena při hodnocení poskytovatelem dotace (byl
upraven ukazatel účinnosti vzduchotechniky).

Termín ukončení
projektu

listopad 2018

Závazné indikátory
projektu

Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách –
3 861,43 GJ/rok

Uživatel, správce
infrastruktury

MČ Brno-Bystrc
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Název projektu

Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany

Registrační číslo
projektu

CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001789

Dotační titul

Operační program Životní prostředí

Lokalizace projektu

MČ Brno-Maloměřice a Obřany

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšit energetickou náročnost objektu, ve kterém
docházelo ke značným únikům tepla. Realizací projektu došlo ke
zlepšení energetických vlastností obálky budovy úřadu městské části. Z
hlediska ochrany životního prostředí realizace projektu vede ke snížení
spotřeby energie, zejména energie na vytápění a ke snížení emisí
znečišťujících látek, především CO2. Po realizaci projektu objekt
vyhovuje podmínkám energetického managementu a požadavkům na
ochranu životního prostředí.
Součástí rekonstrukce byla výměna střešního pláště, zateplení obálky
budovy a výměna výplní otvorů.
Posouzení projektu

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

Náklady

6 105 700 Kč

x

8 150 042 Kč

Dotace
- podíl v %

1 113 200 Kč
18,2 %

1 203 056 Kč
x

1 203 056 Kč
14,8 %

Zdůvodnění odlišnosti

Dotace byla navýšena při hodnocení poskytovatelem dotace.

Termín ukončení
projektu

únor 2019

Závazné indikátory
projektu

Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách – 364 GJ/rok

Uživatel, správce
infrastruktury

MČ Brno-Maloměřice a Obřany
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Název projektu

Zateplení objektu Okružní 29

Registrační číslo
projektu

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009194

Dotační titul

Operační program Životní prostředí

Lokalizace projektu

MČ Brno-sever

Cíl projektu

Budova na adrese Okružní 29 slouží jako domov pro seniory, který
provozuje příspěvková organizace statutárního města Brna. Nachází se
na severním okraji sídliště Lesná v zástavbě panelových domů. Domov
byl vybudován na počátku 90. let minulého století a je v Městské části
Brno-sever jediný svého druhu.
Z hlediska životního prostředí se jako hlavní problém jevila značná
energetická náročnost objektu, jejíž příčinou je zastaralý střešní plášť,
nedostatečná tloušťka obvodových stěn objektu, nevyhovující výplně
otvorů, což se projevuje ve vysokých nákladech na provoz objektu a
přispívá ke zvýšeným emisím znečišťujících látek jako je CO 2.
Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu domova
stavebními opatřeními navrženými v energetickém posudku a tím i
snížení emisí znečišťujících látek. Součástí projektu bylo kompletní
zateplení obvodového pláště budovy, provedení výměna střešního
pláště a výměna výplní otvorů. Všem těmto opatřením měla předcházet
sanace – zajištění objektu.
Posouzení projektu

Náklady
Dotace
- podíl v %

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

36 218 540 Kč

36 218 540 Kč

x

3 933 848 Kč
10,9 %

3 933 848 Kč
10,9 %

x
x

Zdůvodnění odlišnosti

Administrace projektu byla ukončena ze strany příjemce dotace. Při
výběrovém řízení na zhotovitele díla byly zjištěny nedostatky
v projektové dokumentaci. Realizace zateplení by také nebyla možná za
plného provozu domova pro seniory. Na základě toho RMB rozhodla o
zrušení výběrového řízení, administrace dotačního projektu a doporučila
přepracovat projektovou dokumentaci.

Termín ukončení
projektu

květen 2020

Závazné indikátory
projektu

x

Uživatel, správce
infrastruktury

x
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Název projektu

Služební automobily s alternativním pohonem pro Městskou policii
Brno

Registrační číslo
projektu

10821821

Dotační titul

Národní program Životní prostředí

Lokalizace projektu

území města

Cíl projektu

Cílem projektu bylo pořízení čtyř vozidel s pohonem CNG pro potřeby
Městské policie Brno. Všechna nově pořízená vozidla jsou vybavena
zvláštním zvukovým a výstražným zařízením – majákem a jsou
využívána ve 24hodinovém nepřetržitém provozu k zajištění pomoci a
ochrany osob a majetku a ochraně veřejného pořádku. Vozidla slouží
k přepravě příslušníků bezpečnostních sborů, monitorování ulic města,
k přepravě k hlášeným incidentům a k dohledu na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Posouzení projektu

Náklady
Dotace
- podíl v %

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

2 100 000 Kč

x

2 099 592 Kč

200 000 Kč
9,5 %

200 000 Kč
x

200 000 Kč
9,5 %

Zdůvodnění odlišnosti
Termín ukončení
projektu

září 2018

Závazné indikátory
projektu

Nejsou zde závazné indikátory. Nezávazným indikátorem je počet
ujetých kilometrů za rok.

Uživatel, správce
infrastruktury

Městská policie Brno
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Název projektu

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Holásky

Registrační číslo
projektu

014D241009406

Dotační titul

Dotace pro jednotky SDH obcí (Ministerstvo vnitra ČR)
Individuální dotace JMK pro rok 2019 (Jihomoravský kraj)

Lokalizace projektu

MČ Brno-Tuřany

Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení rozšířeného dopravního automobilu
v technickém provedení s kabinou osádky se sedadly pro minimálně 8
osob. Zakoupený automobil je v majetku městské části. Rozšířený
dopravní automobil je určen pro jednotku dobrovolných hasičů
zařazenou ve zvláštním stupni poplachů. Jedná se o jednotky, které jsou
na základě Systém předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů
ve městě Brně určeny k zásahu při rozsáhlých mimořádných událostech
na území města i kraje jako jsou likvidace následků přívalových srážek,
povodní, větrných smrští a jsou schopny zajistit podporu při rozsáhlých
požárech.
Posouzení projektu

Náklady
Dotace
- podíl v %

Dotace dle dotační
smlouvy

Skutečnost

4 050 000 Kč

x

4 043 820 Kč

750 000 Kč
18,5 %

750 000 Kč
x

750 000 Kč
18,5 %

Zdůvodnění odlišnosti
Termín ukončení
projektu

červen 2020

Závazné indikátory
projektu

1 kus dopravního automobilu

Uživatel, správce
infrastruktury

JSDH Brno-Holásky
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